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OPMERKINGEN OVER MERKENVANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De inditverslagvermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelen hebbenbetrekkingopde dosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk datniet alle
opdemarkt zijnde produktenmet dezelfdewerkzame stof zijn genoemd.Hieruit
mag nietworden afgeleid dat eenvoorkeurbestaatvoor het genoemdemerk.Een
overzicht van de inditverslagvermeldemerkenmetbijbehorendewerkzame stof
en gehaltewerkzame stof isopblz.79 opgenomen.
Metnadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,dieop grond van de Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich te allen
tijde eerst vandeophet etiket vandeverpakking van bestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen inde praktijk
mogenworden uitgevoerd.

SEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerk vanhet proefstation enhet onderoekwillen steunen,kunnenbegunstiger vanhet proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag enandere publikaties vanhet
roefstation gratis.Debijdragen voor hetbegunstigersschap zijn:voor natuurijke personen inNederlandminimaal ƒ25,-per jaar,voor natuurlijke personen
ahetbuitenland ƒ 50,- per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ 50,-per jaar.
Bijdragen kunnenondervermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostirorekening nummer 495017tennamevanProefstationvoordeFruitteelt te
Llhelminadorp.

TER INLEIDING

Defruitteeltin1979
Voor deteeltvanhardfruitwerd 1979 gekenmerkt door dezeer strenge winter
en doorhet lageprijspeil,vooral voorappels.
Grotehoeveelheden sneeuw inhet noorden en aan de grond zeer lage temperaturen inhetnoorden en oostenvanhet land leidden totveelwildschade,afscheurenvan gesteltakken door de smeltende sneeuwen totbevriezen van vooral
appelbomen. Ook deafwijkende bloemen en de slechte zettingbij appel inde
Noordoostpolder wordt toegeschreven aande strenge vorst.Door ditwinterweer
namdevraagnaar fruit af.Gladdewegen en lage temperaturen maakten verder
hetvervoer vanfruitnaarde consumptiecentra tijdelijkbijna onmogelijk. De
lange strengewinter maakte voorts opveel dagenhet snoeien onmogelijk.
Inhetvoorjaar kwam de ontwikkeling laatop gang.Na een latebloei volgde
echter een goed groeiseizoen. Dit leidde opnieuw toteen grote oogst van appel
enpruim;de pereoogstwas redelijk van omvang.Bij appelvielen dekleur van
devruchten ende goede smaak op.
Plaatselijk trad alvroeg zware hagelschade op (Haaften,Wemeldinge).Wat
ziekten en plagenbetreft,washet eenonaangename verassing dat inverschillendedelenvanhet landnadebloei inernstige mate aantasting van appelbomen
doorbacterievuurwerd geconstateerd. Gelukkigbleek de ziekte vande aangetaste
bloemen en twijgennietverder deboom inte trekken.Bij peerbleek vooral in
Zeeland deperebladvlo hardnekkig.
Devoorradenvande appeloogst 1978konden slechts tegen erg lage prijzen
worden afgezet;een grootdeelkwam vooral aanhet eindvanhet seizoen inde
interventie terecht.Deopgeslagen perenvan dezelfde oogstwas gelukkig een
beter lotbeschoren.
Inhet'verslagjaarwas de appeloogst indeEGwederom groot.Voorhetvoor
de jaarwisselingverkochte deelvan onze oogst leiddedit opnieuw totzeer lage
prijzen.Ruim 10%vande oogstwerd indeze periode reeds geïntervenieerd. Voor
perenwas de prijsvorming aanzienlijk beter, zijhet iets slechter danhetvorigeseizoen.Bij appelwerd de prijs sterkbepaald door ras,vruchtgrootte en
kwaliteit.Voornieuwe rassenwerden goede prijzen betaald.
Verder zijnogvermeld dat inde zomermet succes gebruik gemaaktwerd van
de zogenaamde zetmeeltoetsvoor hetwerenvan onrijp fruit.Door gebrek aan
kratjes moest deverplichte aanvoer van een aantal appel-enpererassen inéénmalig fustworden opgeschort. Voor afzet inkartonnen dozenwas geenbelangstelling.Onder andere opde studiedag vande N.F.O. over keerpunt '80bleek dat
veel fruittelers zich serieus beraden overmeer samenwerking bij de afzet,verbetering vandekwaliteit en aanpassing vanhet sortiment.
Devruchtboomkwekerij ondervond ernstige schade vande strengewinter.Veel
kwee-onderstammen (M.A,M.C enAdams)vrorenboven de grond dood,maar ookverschillende appelonderstammen liepen schade op.Devruchtbomen konden vlotwordenafgezet.
Opnieuwwas de prijsvorming voor glasaardbeien bevredigend. Ditwas ookhet
gevalbij devollegrondsaardbeien voorverse consumptie, zowel inhet normale
seizoen als daarna.Voor de industrieaardbeien vielde prijsweer tegen.

Met uitzondering vandebraam-dit gewashad sterkvandevorst te lijdenwerdenbij dehoutigekleinfruitgewassen goede opbrengstenbehaald. De prijzen
waren overhet algemeen ookbevredigend. Voorde teeltvan rodebes (verseconsumptie) envan zwartebes (contractteeltvoor de industrie)neemt debelangstellingtoe.

Het proefstation in 1979
Inhetverslagjaar washet 25jaar geleden dat Zeeland'sProeftuinwerdomgezet inhet Proefstation voor deFruitteelt.Hieraanwerd slechts intern enige
aandacht besteed. In 1977,toenhet 75jaar geledenwas datmet fruitteeltpraktijkonderzoek teWilhelminadorpwasbegonnen, tradhetproefstation immers reeds
Lnruimemate naarbuiten.
Het verslagjaar was ookvoor het proefstation het eerste jaar alsoverheidstichting. Deminister vanLandbouw enVisserij benoemde inhetbeginvanhet
jaarhetnieuwebestuur. DeherenKakebeeke (bestuurslid sinds 1941), Jongerius
n Leenders keerdenniet terug inhetnieuwebestuur.
Opverzoek van eenvan de centrales van overheidspersoneel steldede minister
:enDienstcommissie invoor demedewerkers vanhetProefstation voordeFruit:eelt enhet C.A.D. voor de Fruitteelt teWilhelminadorp. Deze Dienstcommissie
reedt indeplaats van de Personeelscommissie.
Wevermeldden reeds dat 1979net als 1978een slecht jaarwas voor deNederLandse fruitteelt. Uit enige recente rapportenblijkt,dat dekwaliteit ende
etrouwbaarheid vanhet fruit eenbelangrijke rol spelenbijde prijsvorming.
)mhet onderzoek nogmeer opdeze punten tekunnen richten, isaanhet eind van
ietjaar eenbegin gemaaktmet overlegmethet Sprenger-instituut over problemen,
lieophet grensgebied vanbeide onderzoekinstellingen liggen.
Veel onderzoekprojectenophet proefstation liepen uiteraard gewoondoor.
Jieuwwas echter onder anderehet onderzoekmet silicium en GAi,.7-bevattende
iddelen tegenvruchtverruwing, datnaar onderschepping van regenwater door de
vruchtboomendatnaar demogelijkheid omvruchtboomonderstammen onderwaternevel
:estekken.Methet smaakpanel vanhet proefstationwerd nagegaan of demate van
oodkleuring van appelsvan gekleurde rassen invloed heeft op de smaak enofer
rerschil insmaakwaardering bestaat voor Golden Delicious uit Nederland endie
litFrankrijk.
Inhetverslagjaar zijnde plannenvoorhet onderzoek naar dehuishouding van
latuurlijke groeistoffen indevruchtboom en hunreactie ophet gedragvande
>oomverder uitgewerkt.
Het ishet strevenvandemedewerkers vanhet proefstation geweest op zoveel
iegelijkgebieden onderzoek tedoen omwaarmogelijk deNederlandse fruitteelt
:ehelpen problemen op te lossen.Hierbijmoetworden opgemerkt datdit inveel
;evallenheeft geleid tot eenzeer zwarebelasting vandemedewerkers.Dit isook
nderkend door deDirectieAkkerbouw enTuinbouwvan onsministerie.Eenoplosingkon echtervooralsnog nietworden gevonden.
Dank zij de inzetvandemedewerkers ende samenwerking met onderzoekinstelingen inbinnen-enbuitenland enmet de regionale fruitteeltproeftuinen,konenopveel gebieden duidelijke enbruikbare resultatenwordenverkregen.

R.K.Elema, directeur

BESTUUR (per 31 december 1979)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde van:

Ir. J. Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

Koninklijke Maatschap tussen eigenarenvangronden indeWilhelminapolder endeOost-Bevelandpolder

L.J.Nijsten,
Sittard,vice voorzitter

NederlandseFruittelers Organisatie

Ing. J.S.J.M.Mulders,
Dronten, secretaris

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige leden:
Ing. J.Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

N.J.J.Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal Bureau vandeTuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Landbouwschap

B. Leys,
Kruiningen

ProvincialeOrganisatie vande Tuinbouwveilingen
inZeeland

Ir. R.Mulder,
Wageningen

MinisterievanLandbouw enVisserij, Directie
Landbouwkundig Onderzoek

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. W.J.T.v.d.Ven,
Driebergen

MinisterievanLandbouw enVisserij

G.H.Wentink,
Welsum

Nederlandse Fruittelers Organisatie

adviseurs :
Ir. J.D. Bijloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

Ir. J.L. Ebbens,
DenHaag

Landbouwschap, afdeling Fruitteelt

Ir. L.Vellekoop,
Tiel

Consulent voorde Tuinbouw
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1EDEWERKERS ( p e r 31 december 1979)

'ROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT

) i r e c t e u r : I r . R.K. Elema
i d j u n c t - d i r e c t e u r : Dr.I r . S . J . Wertheim

afdeling teeltonderzoek grootfruit
) r . I r . S.J. Wertheim (hoofd)
'eeltonderzoek

boomgaard

)r.Ir.S.J. Wertheim (onderzoeker)
'.L.Baarends (tevens buitenlandse excursies)
I.L.Joosse
Nijsse

'eeltonderzoek

plantmaterzaal

I r . I r . H.J. van Oosten (onderzoeker)
.M. de Groene
Gebruikswaarde onde rzoek
ng. P.D. Goddrie ( g e s t a t i o n e e r d door h e t R i j k s i n s t i t u u t voor h e t Rassenonderzoek van Cultuurgewassen t e Wageningen)

fdelingteeltonderzoek kleinfruit
r. J. Dijkstra (hoofden onderzoeker)
A.van Oosten

fdeling bodemkunde
ir.Ir.P. Delver (hoofd enonderzoeker, gestationeerd doorhet Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))

ab oratorium
. Oele (hoofd)
. Kenson
• e j . M.C.M. Smits

èld- en

potproeven

ng. P . J . Bolding
de Schipper
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Afdeling fysiologie
Dr. J.Tromp (hoofdenonderzoeker)

Laboratorium
Mej. J . C . Ovaa (hoofd)
Mevr. E.J.M, vander Borgt-Satink
Veld- en

potproeven

Ch.A.R. Römer
J.deSchipper

Afdeling entomologie
Drs. D.J.deJong (hoofdenonderzoeker, gestationeerd doorhetInstituut voor
Plantenziektenkundig OnderzoekteWageningen)
H. Beeke
W.Remijnse

Afdeling fytopathologie
Drs. H.A.Th,vanderScheer (hoofdenonderzoeker)
J.P.A.vanDieren
H.J.Wondergem (gestationeerd doordeNationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.teDenHaag)

Afdeling economie
J . Goedegebure (onderzoeker, g e s t a t i o n e e r d door h e t Landbouw-Economisch I n s t i t u u t t e Den Haag)

Afdeling algemene zaken
Mej. J . Hamelink (hoofd)
Administratie
Mevr. A.M.Th, vande R i j t - M a t e i j s e n ( d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e )
Mevr. T.L. Buizer-Schuit
Mej. J . N . V e r r i j z e r
Huishoudelijke

dienst

Mej. P.C. de Smidt
Mej. M.M. Stuck

Stafmedewerker/redacteur/bibl iothecaris
I n g . T j . vander Kooi
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tatisticus
P.A. van Dieren

echnicus
. van Dalen

roeftuin
J. Lenmens (chef)
footfruit
. Proost (adjunct chef)
.A.Janse
.C.vanMaris
.J.P.van deWaart
. deWitte

lein f ruit
. Nijsse (adjunct chef)
deKoeijer

DNSULENTSCHAP INALGEMENE DIENST VOORDEFRUITTEELTINDEVOLLE GROND
msulent
R.K.Elema

lördinatie

praktijkonderzoek

J. Dijkstra (hoofd)
ig.J.H. Bootsma (proeftuin Kraggenburg)
.Scholtens (proeftuin Geldermalsen)

ïdrij fstakeeonoom
H.L. Bos
Igemeenspecialist
ig. C. Kortleve
•gemeen specialist

grootfruit
kleinfruit

Blommers
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ALGEMEEN

Bestuur
Op 11januarivergaderde het door deMinister vanLandbouw en Visserij
benoemde bestuur van de overheidsstichting Proefstationvoor deFruitteelt voor
deeerste keer.Hierbij installeerde deheer Ir.P.J. Stadhouders— namens de
directeurAkkerbouw enTuinbouw,deheer Ir.W.van Soest— het nieuwebestuur.
Tevens bedankte hij de scheidende bestuursleden voor de doorhen aanhet proefstationbewezen diensten.

Personeel
Tijdens deNieuwjaarsbijeenkomst op 2januariwerd aandacht besteed aanhet
feit,dathet 25jaar geledenwas,datdeheerH.J. Wondergem door de Nationale
Raad voorLandbouwkundig Onderzoek T.N.O. teDenHaagwerd gestationeerd ophet
proefstation.
Deheer Ing.P.D. Goddrie tradmet ingangvan 1januari 1979 indienstbij
het Rijksinstituut voorhet Rassenonderzoek vanCultuurgewassen teWageningen;
hijwerd gestationeerd ophet Proefstation voor deFruitteelt. Deheer Ir.
H.L.Boswerd per 1februaribenoemd alsbedrijfstakeconoombij hét Consulentschap inalgemenedienst voorde Fruitteelt, terwijl met ingangvan 1maart
deheer Ing.C.Kortleve als algemeen specialist grootfruit bijhet C.A.D.voor
deFruitteeltwerd benoemd.
MevrouwE.M.A.van Iwaarden-Asselmanvan dehuishoudelijke dienst vertrok
per 30april inverband met aanvaarding van een andere functie.Inhaar plaats
werdmet ingangvan 11junimejuffrouw M.M. Stuck benoemd.
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.ezingen
r

. Blommers

Resultaten praktijkonderzoek aardbei - 2februari,Breda,Gewassencommissie
Aardbeivande N.T.S..
De teeltvanhoutigekleinfruitgewassen - 13maartteEpe,Afd.Lelystad van
deKon.Mij.Tuinbouw enPlantkunde.
De teeltvanblauwebessen- 15maart teHorst,Studieclub Blauwe-bessenteelt.
De teeltvan doordragende aardbeien - 21maart teAlkmaar,Proefstation voor
deAkkerbouw ende Groenteteelt inde Vollegrond.
•Economische aspectenvande glasaardbeienteelt - 5november te Zundert,TuinbouwstudieclubvandeN.C.B..

'ng. J.H. Bootsma
Proefresultatenvande proeftuin 'DeMeergronden'- 13februari teDronten,
N.F.O.Afd. Oostelijk-Flevoland.

>r.Ir. P. Delver
Kaliumhuishouding inboomgaarden - 10januari teWageningen,Colloquiumbodem
enbemesting,Vakgroep Bodemkunde enBemestingsleer L.H..
Ontwikkelingen indebemestingvanboomgaarden- 9 februari teSt.Truiden
(België), Studiekring vandeoudleerlingen enaangesloten fruittelers vanhet
Hoger Instituutvoor Scheikunde enTuinbouw.
Die Entwicklung der Stickstoffdüngung indenObstanlagen derNiederlande- 14
maart teHalle (D.D.R.),UniversitätHalle -Wittenberg.
Uptake ofnutrients by trees grown inherbicide strips - 2april te Canterbury
(Engeland), I.S.H.S.Conference onmineral nutritionand fruit quality.
Theuseof leaf analysis inpredicting storagequality - 5april te Canterbury
(Engeland), I.S.H.S.Conferenceonmineral nutrition and fruit quality of
temperate zone fruit trees.
Soil Fertility Researchwith fruit crops - 11april teWilhelminadorp, deelnemers International CourseonSoil Fertility,L.H.,Wageningen.

r. J.

Dijkstra

De teeltvankleinfruit inEngeland - 26januari teHorst,kleinfruitteeltmiddag,ContactcommissieKleinfruit.
Cultivation of strawberries - 31 oktober teWageningen, 9th International
CourseonVegetable Growing (I.A.C.)

'.R.K. Elema
Het rapportvan dewerkgroep Verbetering Concurrentiepositie vande NederlandseFruitteelt - 30januari teZundert,N.F.O.-Kring Noord-Brabant; 15 februari
teLent,N.F.O.-Kring Rijn enWaal;20februari te Geldermalsen, N.F.O.-Kring
Geldermalsen; 22februari teUtrecht,N.F.O.-Kring Utrecht.
Ontwikkelingen inde teelttechniek bij grootfruit - 7juni teWageningen,
Tuinbouwdagen.

ig. P.D. Goddrie
Resultaten uithet rassenonderzoek grootfruit - 20februari teKapelle,N.F.O.-KringZeeland/West-Noord-Brabant
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J.

Goedegebure

- Plantsystemenuiteenoogpuntvanbedrijfseconomie-12januariteKapelle,
N.F.0.-KringenZeelandenWest-Noord-Brabant;17januariteKlaaswaal,N.F.O.-Kring Zuid-Holland; 19januariteBunde,Proefstationsmiddag enfruitteeltdag
N.F.0.-KringLimburg;11meiteSt.Truiden (België),Studiekringvanoudleerlingenenaangesloten fruittelers,Hoger Instituutvoor ScheikundeenTuinbouw.
-Planting densities infruit-growing inrelationtocostsandreturns-3tot
7 September teLeuven (België),VISymposiumonHorticultural Economicsof
the I.S.H.S..
Ing. C.

Kortleve

- Keerpunt '80:teeltstrategie-14december teUtrecht,StudiedagvandeN.F.O..
J.J. hemmens
-Actuele onderzoekresultaten (o.a.plantmateriaal enplantdichtheid)-19
december teAduard,N.F.0.-KringNoord.
L.

Nijsse

- Deteeltvankleinfruit-30januari teHellevoetsluis,Afd.Hellevoetsluis
vandeKon.Mij.TuinbouwenPlantkunde.
-Bestrijding schadelijkekevers-22februariteKapelle,Studieclub Kleinfruit.
A.A. van Oosten
- Rassensortimentvanonzehoutigekleinfruitgewassen-22november teGeldermalsen, landelijke kleinfruitteeltdag.
Dr.Ir.

H.J. van Oosten

- Virusvrij plantmateriaal-eenbalans-19januariteBunde,ProefstationsmiddagenfruitteeltdagN.F.0.-KringLimburg.
-Fruit treerootstocks fromtheDutchviewpoint-28februariteEast Lansing
(Michigan,U.S.A.)ophet22econgresvandeInternational DwarfFruit Tree
Association.
- Current developments intheDutch fruit industry-1maartteEast Lansing
(Michigan,U.S.A.)ophet22econgresvandeInternational Dwarf Fruit Tree
Association.
-Kwaliteitvanhetplantmateriaal (virusstatus,invloedvanboomkwekerijfase)16augustus teWilhelminadorp, Studiedag fruitteeltleraren tuinbouwonderwijs.
Drs. H.A.Th, van der

Scheer

-Behandelingvankankerplekken:uitbrandenofanders?-13februariteGeldermalsen,N.F.0.-Winterstudiedag 'Gewasbescherming indefruitteelt'.
-Onderzoeknaardeverminderingvanbespuitingenmetfungiciden tegen schurft
enmeeldauw-20februariteWageningen,Werkgroep FruitteeltvandeWerkgemeenschapGeïntegreerde BestrijdingvanPlagen.
-Nitrogenfertilizationandapplecankeron'Winston' apple trees-8meite
Gent,31eInternationaal Symposium over FytofarmacieenFytiatrie.
-Ontwikkelingen inhetonderzoeknaardebestrijdingvanziektenbijaardbei16november teBreda,GewassencommissieaardbeivandeN.T.S..
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Or. J. Tromp
- Mineral absorption and distribution inyoung apple trees under various environmental conditions - 5april teCanterbury (Engeland) I.S.H.S. Conference on
mineral nutrition and fruit quality of temperate zonefruit trees.
Fysiogene afwijkingen invruchten gerelateerd aande calciumvoorziening van
devrucht - 30oktober teWageningen,Workshop overmembraamstabilisatie,Caenwaterhuishouding en fysiogene afwijkingen.

\>r.Ir. S.J.

Wertheim

Plantsystemen uit een oogpunt van teelttechniek - 12januari teKapelle,
ZeeuwseFruitteeltdag, N.F.0.-Kring Zeeland enWest-Noord-Brabant en op 17
januari teKlaaswaal,N.F.0.-Kring Zuid-Holland.
Ontwikkelingen inboomvormenen plantsystemen - 19januari teBunde,Proefstationsdag enfruitteeltdag N.F.0.-KringLimburg enop 27maart teDronten,
N.F.O.Afd.Flevoland en ledenvan deproeftuin Kraggenburg.
Het plantsysteemnaderbekeken- 11mei te St.Truiden (België), Studiekring
vanoudleerlingen enaangesloten fruittelers vanhetHoger Instituut voor
Scheikunde enTuinbouw.
Invloed van sortiment,bodemfactoren enteeltmaatregelenopdevruchtkwaliteitbij appel- 7juni teWageningen, Tuinbouwdagen.
Bestuiving bij appel - 16augustus teWilhelminadorp, Studiedag fruitteeltlerarentuinbouwonderwijs.

luitenlandse reizen
Van 25 februari tot 12maartbracht Dr.Ir.H.J. van Oosten op uitnodiging
|inde International Dwarf FruitTreeAssociation eenbezoek aandeVerenigde
atenvanAmerika enCanada.Hijnamdeel aanhet 22econgresvan de Intertional Dwarf Fruit TreeAssociation enbezocht inaansluiting hierop enkele
|iderzoekinstellingen inde statenMichigan,Pennsylvania en NewYork.
Van 1tot 7april namenDr.Ir.P. Delver enDr.J. Tromp deel aande
onference onmineral nutrition and fruit quality of temperate zone fruit
ees' teCanterbury inEngeland, georganiseerd onder auspiciënvande I.S.H.S..
Drs.D.J.deJongmaaktemeting.H.J.Mandersloot enDr.Ir.A.K.Minks vanaf17
t23juni eenstudiereis naarEngeland waar hij deAgricultural Development and
pvisoryService(ADAS)teWye (Kent),hetEastMailingResearch Station,Maidstone
ent)enhetLongAshtonResearch StationteBristolbezocht.Indezelfdeperiode
aktenDr.Ir.H.J.vaniOosten enDr.Ir.S.J.Wertheimeen studiereis naar Frankrijk.
Op 10en 11julinamIr.R.K. Elemadeel aande eerste bijeenkomst van de
rimed subwerkgroep IrrigationLocalisée teBrussel envan 2tot enmet 6sepmber bracht hij tezamenmetbestuursledenvan deN.F.O. enhet Centraal
reauvan Tuinbouwveilingen eenbezoek aan fruitteeltgebieden inOost-Duitsnd.
Vanaf 3 tot enmet 7september bezocht Ing.P.D. Goddrie tezamenmet Ir.
J. Bakker (Rivro)hetEucarpia-Symposium onFruitTreeBreeding teAngers in
|ankrijk.
Op 21 september nam Ing.C.Kortleve deel aan een excursie naarcon|ructie-ennaar fruitteeltbedrijven teHasselt inBelgië,waar menexperimenertmet fruitdouche-installaties,ombewaargebreken tegentegaan.
Vanaf 25september tot 6oktoberbracht Ir.R.K. Elema eenoriënterendbe|ekaande fruitteelt en instellingenvan fruitteeltkundig onderzoek inMol-
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daviëendeNoord-Kaukasus (U.S.S.R.).
Op 5oktober nam Ing. C.Kortlevedeel aan een excursievanhet Consulentschapvoor de Tuinbouw 'Zuid-West Nederland' naar Glabbeek inBelgiëomkennis
tenemenvande teelt enhetklonenonderzoek vanhet appelras Jonagold.
Vanaf 7 tot enmet 11november namIr.R.K.Elema teBolognadeel aanhet
IeSymposium ende tweedebijeenkomst vandeAgrimed-subwerkgroep Irrigation
Localisée.
Vanaf 11 tot enmet 13november nam Ing.C.Kortlevedeel aan een excursie
naarAngers-Villers Cotterêttes omkennis tenemenvanfruitdouche-envoorsorteerinstallaties.
Van 26november tot 19decembermaaktenDr.Ir. S.J. Wertheim endeheer D.
dePundert (bedrijfsvoorlichtervanhet Consulentschapvoor deTuinbouw 'Zuid-West Nederland')inopdracht vanhetMinisterievanLandbouw enVisserij een
reis naar deNederlandseAgrarischeVestigingen teBraziliëwaar teelt van
appel enpeerwordtbedreven.Dit gebeurde opverzoekvandefruittelers aldaar.
Het doelwas de fruitteelt daarvoor te lichten enadviezenuit tebrengen.

Diversen
In 1979bezochten + 1432personen deproeftuin.Hiervan kwamen 605uithet
buitenland enwel uit35 landen, teweten:Amerika 5;Algerije 2;België 184;
Brazilië 4;Cambodja 19;Chili 1;Columbia 1;Denemarken 1;West-Duitsland 139;
Engeland 19;Frankrijk 45;Ghana 1;Griekenland 1;Hongarije 1;Ierland 5;
Indonesië 1;Israel 43;Italië 30;Japan 7;Joegoslavië 44;Kenia 1;Korea 1;
Mexico 1;Nieuw-Zeeland 4;Oostenrijk 4;Philippijnen 2;Polen 2;Roemenië 5;
Spanje 1;Sudan 1;Turkije 1;Jemen 2;Zuid-Afrika4;Zweden 2en Zwitserland
20.
Op 19januariwerd deProefstationsmiddag teBunde gehouden enop 16augustuswas ervoor hetderde achtereenvolgende jaar eenstudiedag voor fruitteeltlerarenbijhet tuinbouwonderwijs.Debelangstelling voordezedagwas groot.
Op 25augustus hield het proefstation eenopen dagvoorburgers,waarvanruim
150personen gebruikmaakten.
Verschillende studenten en een gastmedewerker brachten eendeelvanhun
praktijkperiode door opverschillende afdelingenvanhet proefstation zoalsuit
deopsomming blijkt:
G. deWeert (Laboratoriumschool Zeeland)van 10januari tot 1meibij de
afdeling Bodemkunde;
W.Voogt (RijksHogereTuinbouwschool,Utrecht)van 15januari tot 10maart
bij deafdelingEntomologie;
Mej. P.Kamermans (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 5februari tot
30maartbij deafdeling Economie;
H.W.M.Fuchs (Landbouwhogeschool,Wageningen)van 5maart tot2junibijdiverse afdelingen;
Mej. J. Ketelaars (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 2april tot8
junibij de afdelingEconomie;
Mej. W.C.Wasik (M.T.S.voormeisjes 'Huis teLande',Rijswijk)van 17april
tot 30junibij diverse afdelingen;
W.v.d. Bliek (HogereAgrarische Schoolvan deK.N.B.T.B.,DenBosch)van 14
mei tot 13junibij deafdeling Bodemkunde;
A.J.Melio (Laboratoriumschool Zeeland)van 29augustus tot 18december bij
deafdeling Bodemkunde;
Ir. S.Stamencovic (Instituut voor Fruitteeltkundig Onderzoek,Cacak,Joegoslavië)van 21 september tot 12novemberbij de afdeling Entomologie.

E PROEFTUIN

In tegenstelling totvoorgaande jarenwas er inde eerstemaanden van 1979
prakevan echtwinterweer. Ook demaandenmaart,april en de eerstehelft van
siwarenkoud ennat.
De indeze periode gemeten hoeveelheid neerslagwas 125mmhoger dan over de
ïlfdeperiode in 1978. De totalehoeveelheid neerslagwas in 1979 824,2 mm;
Ltwasbijna 200mmmeer dan in 1978.De laagste temperatuurwerd gemetenop
en6januari (-11,8°C).
Dehoogste temperatuur (28,3°C)werd op4 juniwaargenomen.

•ootfruit
J.Lemmens

Door hetkoude ennattevoorjaar kwam deontwikkeling van deknoppenmaar
er langzaamop gang.Dit resulteerde dan ook ineen zeer latebloei.Hetben van debloei bij depruimenwerd op 30 april (1978, 13april)waargenomen,
of appelwas dit 13mei (1978,2mei) envoor peer 5mei (1978, 12april). De
oeiperiode verliep zeervlot en duurdevoor demeeste rassen slechts 2weken.
Doorhetvrijwel gelijk bloeienvanalle appel-en pererassenwas de zetting
er goed. Doorde zware zettingmoest veel aandacht aanhet dunnenwordenbeeed.Ook daarwaar chemisch gedundwerd,was nadunnenmet dehand noodzakelijk,
t alles resulteerde ineengoede produktie en een goedekwaliteit.
Integenstelling totvoorgaande jaren gingen hagelbuien dit jaar aan de
oeftuinvoorbij maar dezebrachtenwel zware schade toe aanbedrijven inde
recte omgeving. Door de grote hoeveelheid neerslag,vooral inde eerste helft
iihet jaarwas de groei aanzienlijk beter dan indevoorgaande jaren.Een
idelijke onderstreping van de grotewaterbehoeftevan deze grondsoort.
Wat dedierlijke parasietenbetreft,kenmerkte 1979 zich door eenmoeilijk te
trijdenperebladvlopopulatie.Ondanks het gebruik van verschillende insektiien envanveelvloeistof kon de plaag nietworden onderdrukt.In 1980zalnaaanworden of eenbespuiting met vruchtboomcarbolineum inhet vroege voorjaar
spectieven biedtvoor debestrijding van dit insekt.De spintbestrijding in
enkelrijbeplantingen bleek ook dit jaarweer met éénbespuiting kort nade
ei afdoende tezijn.Bij demeerrijigeplantsystemenmoest ook in 1979meeremalen eenbespuiting uitgevoerd worden omde spintpopulatie teonderdrukken.
dehuidige ontwikkeling naarmaarrijigeplantsystemen stemt ditwel totnaken. In 1979was er eenduidelijke toenamevandeperebladgalmug waarneemr. Debestrijding van dit insekt ging eveneensmet denodige moeilijkheden
aard.
In 1979werden erweer vier percelen ophet druppelbevloeiingsnet aangesloten,
atnu intotaal 10percelenviadruppelbevloeiing ofvaste regeninstallatie
water kunnenwordenvoorzien.Daarnaast is ernu ook eenverplaatsbare regentallatiebeschikbaar die in tijd vannood op elk gewenst perceel ingezet kan
den.Omhetvochthoudend vermogen vande grond teverbeterenworden alleperen— mits ze inéénkeerbeplant worden— gemengwoeld tot eendiepte van
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± 90cm.
Doorde ongunstigeweersomstandigheden kon eerst eindmaarteenaanvangmet
planten gemaaktworden.Bijherinplant werd het plantgatmet potgrond gevuld.
Per plantgatwerd 20liter potgrond vanhetmerk 'Triomph no. 17' gebruikt.Om
de startvan depas geplante bomen zovlotmogelijk tedoenverlopen,krijgen
alle pas geplantebomenbehalve deze plantgatbehandeling enhet afdekken van
deboomspiegel met champignonmest ook nogwater via dedruppelbevloeiings-of
regeninstallatie. Eind 1979werden enkelepercelen gerooid enwel perceel 12en
25.Op perceel 12werden gedurende twaalf jarenbij appels enkele rijenvergelekenmetdubbelrijen. Voor eenkortverslagwordtmenverwezennaar blz.37,
38en 39.Voor perceel 25 ziemenhet jaarverslag van 1976,blz.67-68.
Devolgende proevenwerden geplant:

Vergelijking

van onderstammen bij appel (perceel8e)

Indeze proef zalworden nagegaanwat de invloed isvanM.9 enM.27 opde
groei, produktie enkwaliteit voor derassenBenoni,Elstar enGloster.

Een onderstammen-ras senproef-pruim

(perceel11b)

Indeze proef zalwordennagegaanwat de invloed isvande onderstammen
Prunus pumila enSt.JulienAbij eenaantal pruimerassen opde groei,produktie,
kwaliteit en verenigbaarheid.

Kleinfruit
L.Nijsse

Dekleinfruitgewassen ontwikkelden zich traag en laatdoorde langdurige en
strengewinter enhetkoude ennattevoorjaar. Indenacht van 5op 6mei trad
er terhoogtevanhetmaaiveld lichtenachtvorst op.Devroegbloeiende rode-en
zwartebesserassen hebbenhierwelwat van geleden.Deze gavennamelijkmeer rui
teziendandewat laterbloeiende rassen.Hetweer tijdens de oogstwas vrij
goed.Hetwas over het algemeenvrij koelmetvoldoende regenmaar zonder uitgesprokennatteperioden.
Bij de aardbeienteelt onder geperforeerde folieblijkt hetmomentwaarop de
folieverwijderd moetwordenhet kritieke punt tezijn.Treftmen opdat tijdstip ongunstigweer danverliest mendebehaalde vervroeging geheel enveroorzaakt deze zomogelijk zelfs een grote terugslag inde groeivanhet gewas en
daardoor eenbelangrijk deelvande produktie.Erwordt gezocht naar een folie
die langer kanblijven liggen endie eenhoge(re) perforatiegraad heeft,waardoorwind en insekten toegang tothetbloeiende gewaskrijgen.
Devollegrondsaardbeien ondervonden ogenschijnlijk geen schadevan dewintervorst.Wel kwam invrijveel rassenwatvoorbloeivoor.De gekoelde aardbeirassendievoor denateeltbestemd waren,konden pas laat geplantworden.Voor de
teeltmetgekoelde planten isditniet zobezwaarlijk,bij remonterende rassen
betekent dit echter een lateplantdatum en een lagereproduktie.Verder slaagdendeze teelten goed.
De rodebessen gaven eenmatige tot goedekg-opbrengst.Devroege rassenwarenmatigdoordatdezemeerruiteziengaven,maardelatererassenwaren goed.De
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:waliteitvandebessenwaswatwisselend per ras.De prijzenvoor degoedekwaiteitenwaren goed,hoewel tijdens dehoofdaanvoerperiodedeaanvoer voor een
oedeprijsvormingwat grootwas.Meer spreiding inde aanvoer iswenselijk.
Deframbozeteelt slaagde goed.Vorstschade aande stengelswerd nietwaargelomen.Deprijzenvande frambozenwaren goed.
De zwartebessen gaven een goedekg-opbrengst maar de prijs steldewatteeur.
Debramenhadden inhet gehele land veel vandewintervorst geleden. InZeeandwas ditminder het geval dan inde restvanhet land.Tussen derassenHimaaya,Thornless Evergreen,Bedford Giant,DirksenThornless enBlack Satinonerling bestonden groteverschillen invorstgevoeligheid (zieblz.5 2 ) .Twee
ieuweAmerikaanse rassenblekenonder deomstandigheden teWilhelminadorp in
ewinter '78/'79nietvorstgevoelig tezijn.

veuwe proeven
Met enkele late rode-besserassen
werd een proef geplant waarin getracht
zal
orden door plaatsing van een grote plastic
tunnel over het gewas de oogst te
zrlaten. Er werden verschillende
nieuwe teeltproeven
met aardbßien geplant.
In
zt algemeen werd wat laat geplant omdat de jonge planten niet tijdig
voorhanm waren. Voor de vervroegde teelt is een perceel Elvira geplant waarop verkillende soorten geperforeerde
folie beproefd zullen worden. In
verschillende
xssenproeven worden een dertigtal
rassen of selecties
uit binnen- en buitenmd met elkaar vergeleken.
Met Gorella is een proef opgezet waarin zeven
'.antzwaarte- en twee bewortelingstrappen
zijn opgenomen.
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AFDELING TEELTONDERZOEK GROOTFRUIT

Project PFW 2:Hetgebruikswaardeonderzoek grootfruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaar van 1979werden indeeerste toetsingveertiennieuwe rassen
aanderassencollectie toegevoegd, zodat indat jaar 158rassen in toetsing
waren.
Debloei endevruchtzetting vandeverschillende appelrassenwaren goed,
zodat inhet algemeen flink gedundmoestworden teneinde zoveelmogelijkvruchtenvanvoldoende grootte tekrijgen.
Ook in 1979warenhethoofdzakelijk de inmiddels bekende nieuwe rassen die
sterk de aandacht trokkenvandebezoekers teWilhelminadorp, zoalsElstar,
Gloster,Jonagold enKarmijnde Sonnaville, terwijldaarnaastnogalwat informatiewerd gevraagd over Summerred,Kent,Suntan enJerseymac.
VanElstar blijft de produktiviteit uitstekend,maar naarmate debomen ouder
wordenneemthetpercentagevruchtenmetweinig of geenkleur toe.Door een
juiste snoei indewinter en eventueelwegnemenvan overtollige scheuten inde
zomer moet gezorgdwordenvoorvoldoende lichttoetreding indeboom,waardoor
eenhoger percentage geblostevruchtenkanworden geoogst.
Steedsmeerblijkt datGloster eenzeer produktief ras is.Een probleem
blijftbijdit rashetvóórkomenvanbeschimmelde klokhuizen,een eigenschap
dieookbij eenvande oudersvan Gloster (Red Delicious) insterkematewerd
waargenomen.Gebleken isdat schimmelvorming inhetklokhuis nietbegint op te
tredentijdensdebewaring,maar datditreeds geruime tijd voorde plukkan
voorkomen.Vruchtmonsters dievanaf 13september omde tiendagenwerdengenomen toondenreedsvanaf deeerstebemonsteringsdatum 30-70%beschimmelde klokhuizen.Metvrij grote zekerheid kunnendergelijkevruchten aandeboomworden
herkend;het zijnmeestal de glimmende,zeer donkerrodevruchten die verspreid
indeboomvoorkomen.
Bij Jonagold verliep dekleuring vandevruchtenwatbeter dan in 1978.Opvallendwas datdevruchtenvan enkelevande tienbomen indeeerste toetsing
beter enookwatvroeger opkleur kwamendanvruchtenvan anderebomen. In
voorgaande jarenwerd ditverschijnsel nietwaargenomen.
Ookbij dit ras zal doormiddel van eenjuiste snoei indewinter en zomogelijkwegnemenvanovertollige scheuten inde zomer gezorgdmoetenwordenvoor
eenruime lichttoetreding, zodat zoveelmogelijkvruchten eenblos zullenkunnen
krijgen.Een geblosteJonagold isniet alleen aantrekkelijker omte zien,de
smaakvan gekleurde Jonagold isbovendien aanzienlijkbeter dandievan groene
vruchtenvanditras.
Extreem lang latenhangenvandevruchten isgeenoplossing voor toenamevan
devruchtkleur vanJonagold;daarentegenwordt dekans op bewaarmoeilijkheden
(zacht)na laat plukkenaanzienlijk groter.
Jerseymacmaakt inFrankrijk enige opgang.Het iseen zomerras,afkomstig
uit deVerenigde Staten;de pluktijd isomstreeks dederdeweek vanaugustus.
Gebleken isdatdevruchtenvandit ras ergongelijkmatig rijpen, zodatdoorplukken gewenst is.Devrij grotevruchten zijngeelgroenmet,aanjongebomen,
tamelijkveeldonkerrodeblos. De smaak isvrij goedmet een typischMclntosh-
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aroma. In 1979werdenvoorhet eerst versuikerde plekken inhet vruchtvlees
geconstateerd. Deopbrengst vande inhet voorjaar van 1976opM.9 geplantebomenbedraagt totnu toe 15,0kg/boom; evenoudeGoldenDelicious enCox's Orange
Pippinproduceerden indezelfde periode resp.21,7en 13,2kg/boom. Vóór tot
beproeving op grotere schaalwordt overgegaan,zalmeerinformatie uit de eerste
toetsingbeschikbaarmoetenzijn.
Reeds enkele jarenwordt inEngeland gesproken over Suntan enKent, twee
appelrassenvanEast Mailing Research Station,diebeide in 1976 inde eerste
toetsing teWilhelminadorpwerden opgenomen.
Kent is ontstaanuit eenkruisingvan Cox'sOrange PippinXJonathan.Het is
eenbewaarbaar ras datvoorwat zijnuiterlijk betreft veel opWinston lijkt.
Depluktijd ligtomstreeksbegin oktober,waarnahet ras ineengewonekoelcel
jewaarbaar lijkt totomstreeks eind maart.Nabewaringwerd het optredenvan
mrkstip en scald geconstateerd. De smaak isnabewaringmatig.Totnu toebeiraagtde opbrengst vande inhetvoorjaar 1976opM.9 geplantebomen 18,3kg/
joom.
Suntan isontstaan uit eenkruising vanCox'sOrange Pippin XCourt Pendu
lat.Devruchtkleur is geelmet tot 70%vande schilkarmijnrood;vaakkomt
onddekelk eenvrij ruwe ringvoor, zoals dieookbijKarmijn de Sonnaville
lekend is.
Totnu toe lekende erg op grote Cox'sOrange Pippin lijkende vruchten in
:engewonekoelcel bewaarbaar totomstreeks beginfebruari.Nabewaring werd
ïeermaleneenhoog percentage kurkstip geconstateerd. De smaakvan dit triploïde
asmet stevigvruchtvlees isvrij goed.De opbrengst van de invoorjaar 1976op
1.9geplantebomenbedraagt totnu toe 17,7kg/boom.
Summerred,geplantopM.9 inhetvoorjaar van 1971 gaf in 1979weer een uittekendeopbrengst met gemiddeld 23,7kg/boom,waardoor de totale opbrengst
anaf 1971 op 115,9kg/boom isgekomen.De smaakvan deze appelwordt inhet
lgemeenwel gewaardeerd. Vanwegede ongekleurde grauwgroene achterzijden van
e vrucht valt dekleur vanhet geplukte produkt erg tegen.Mogelijk dient dit
aswat later geplukt teworden dan totnu toe is gedaan.Te Wilhelminadorp
erd dit ras in 1979op 31 augustus geplukt.Summerred isverder nogal vatbaar
oor vruchtboomkanker.
In 1979werd doormiddel van smaaktoetsen veel aandacht besteed aan de smaak
m eenaantal appelrassen.Nagegaanwerd o.a.de invloed vandevruchtkleur en
£invloed van debewaarmethode op de smaak.Ookwerd geïmporteerde Granny
aithop smaakbeoordeeld, terwijl ineen aantal proevende smaakvan Nederlandenbuitenlandse GoldenDeliciouswerden vergeleken.
De resultaten van tweesmaaktoetsenmet op twee tijdstippen geplukte Jonagold
Ljnvermeld intabel 1.Hetbleek dat de smaakvan gekleurde Jonagold betrouwlarbeter van smaakwerd bevondendan dievan ongekleurde vruchten, ongeacht
welk tijdstip zewerdengeplukt.Bijde gekleurde nochbij de groene vruchten
.eekde smaak te zijnverbeterd tengevolgevan 14dagen langer latenhangen,
itin toets 2hetverschil in smaak tussen rode en groenevruchtenwat kleiner
isdan in toets 1moetwaarschijnlijk voor eendeelworden toegeschreven aan
:tfeit dat inde eerste toets demeest groene zijdevan ongekleurde vruchten
:rdgebruikt, terwijl inde tweede toets deminst groene zijdevan dergelijke
uchtenwerd genomen.
Ineen soortgelijke smaaktoets met de rassen Elstar,Cox'sOrange Pippin en
|osterbestond alleen eenbetrouwbaar verschil insmaak tussen gebloste en
linigofniet-geblostevruchten van Cox'sOrange Pippin enGloster.Bij Elstar
|ngeenbetrouwbaar verschil insmaakworden aangetoond.
Ineenherhalingvandeze toetsmet Cox'sOrange PippinenGloster konden
lordeze rassen geenbetrouwbare verschillen in smaakworden aangetoond,hoellbijbeide rassen eensterketendens aanwijsbaarwas dat gebloste vruchten
Itersmaakten danweinig of niet-gebloste vruchten.
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Tabel 1.De smaakvangoed-en slechtgekleurdeJonagold op 15januari 1979
(toets 1)en 19maart 1979 (toets 2 ) .Cijfers zijn gemiddeldenvan 15
proevers (1= zeerslecht; 10= uitstekend).
Plukdatum

Toets 2

Toets1
Rood

Groen

Gem.

Rood

Groen

Gem.

11oktober
26oktober

6.7a
7,0 a

4,3 b
4,2 b

5,5
5,6

6,3 A
6,8 A

5,2 B
5.1B

5,8
5,9

Gemiddeld

6.8a

4,2b

6,6 A

5.2B

Per toets geldtdat objectenmet eenzelfde letter nietbetrouwbaar verschillen
(P= 0,05).
De consequentie uit dezeresultaten isdat inde teelt gestreefd zalmoeten
worden naar zooptimaalmogelijkbelichte (=gekleurde)vruchten.Hetbetekent
tevens dat gebloste rassen inprincipeminder geschikt lijkenvoor gebruik in
dichtemeerrijensystemen, omdat indergelijke systemendekans opvoldoendebelichtingvandevruchten geringer is.
In een smaaktoets metde rassenElstar,Jonagold, Gloster enGolden Delicious
werd nagegaan ofde toegepaste bewaarmethode invloed heeftop de smaakvan deze
rassen.De resultatenvandeze toets zijnvermeld intabel 2.Zoalsuit tabel1
blijkt,bestond er geenbetrouwbaar verschil insmaak tussenElstar enGolden
Delicious,diebeidebetrouwbaar slechterwerden gevonden danJonagold maar
beter danGloster.Hierbij moetworden opgemerkt datElstarop hetmoment van
uitvoering vande toets (25april) tever versletenwas.Dit rasmoet duidelijk
op eenvroeger tijdstipworden geruimd.
Tabel 2.De smaak vanvier appelrassen op 25april 1979na gewone en gescrubde
CA-bewaring.Cijfers zijn gemiddelden van 27proevers (1= zeer slecht;
10= uitstekend).

Ras

Jonagold
GoldenDel ïcious
Elstar
Gloster

Gesc rubde
CA-t ewanng,

Gesc rubde
CA-b ewanng,

Gewone
CA-bewaring,

1°C

3°C

4°C

7,1
6,0
6,2
4,6

7,2
5,8
5,6
4,7

6,6
6,6
5,5
5,3

5,9 A

5,8 A

6,0 A

Objectenmet eenzelfde letterverschillen nietbetrouwbaar (P= 0,05).
Erkonnietwordenaangetoond dat éénvan dedriebewaarmethoden voor alle
hier getoetste rassenhetmeest geschiktwas.Wel kanworden gezegd dat de
smaakvanGoldenDelicious enGlosterhetbestewas nagewoneCA-bewaring, terwijl Jonagold beter smaakte na gescrubde CA-bewaring.Omdat Elstar teverversleten was,kanvoordit rashierover nog geenuitspraakworden gedaan.
Bijdevoor de toets gebruiktevruchtenvanGlosterbleek dat 25tot35%van
devruchten eenbeschimmeld klokhuis had, eenverschijnsel dat reeds velemalen
eerderwerd waargenomen.Hetkwambij alle bewaarmethoden invrijwel dezelfde
mate voor.Dezekwalijke eigenschap endenogalmatige smaakmaken de toekomst
vanditnieuwe ras twijfelachtig.
Uit eeasmaaktoets op 29meimet uitArgentinië,Chili enAustralië geïm-
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Gemiddeld

7,0 a
6,1 b
5,8 b
4,9 c

sorteerde Granny Smith bleek d a t de smaak van a l l e herkomsten a l s matig werd
>eoordeeld.
?abel 3 . De waardering voor een a a n t a l eigenschappen van d i v e r s e herkomsten van
Granny Smith op 29 mei 1979. C i j f e r s z i j n gemiddelden van 30 p r o e v e r s .
Jranny Smith
lit

Gemiddeld oordeel over
smaak

stevigh eid

zuur/zoet

aroma

sappigheid

Lrgentinië (1)
Lrgentinië (2)
Ihili
Lustralië

5,4
5.2
5.3
4,7

3,6 c
4, 1 ab
3,9 bc
4,3 a

3,7
3,6
3,6
4,3

2,2 a
1.6 b
2,0 ab
1.7 ab

3,9
4,1
3,4
4,0

a
a
a
a

b
b
b
a

a
a
b
a

'er eigenschap g e l d t d a t c i j f e r s met eenzelfde l e t t e r n i e t betrouwbaar v e r s c h i l .en (P = 0,05) .
1= zeer slecht; 10= uitstekend.
imaak
Itevigheid
iuur/zoet
Lroma
Sappigheid

1= zeer zacht ;
1=zeer zoet ;
1= geenaroma ;
1= zeer droog ;

5= zeer hard.
5= zeer zuur.
5= zeer aromatisch.
5= zeer sappig.

;oalsblijkt uit tabel 3bestonden er geenbetrouwbareverschillen insmaaktusendediverseherkomsten, terwijl deverschillen instevigheid, zuur/zoet,
.romaensappigheid vrij gering kunnenworden genoemd.Alleherkomsten voldeden
.ande thans door de consument gestelde eisvan stevige,sappige en friszure
ppels.Wel bleek uit een eerder uitgevoerde toets (op 28maart), dat vroegtijig geïmporteerde,hardgroene enkeiharde Granny Smith uit Chilimet een
maakwaarderingvan 2,7 als zeer slechtwerd beoordeeld.Dit produktwasduideijkveel tevroeg onrijp geplukt engeïmporteerd.
Opverschillende data in 1979werden GoldenDelicious uit Nederland enuit
etbuitenland,voornamelijk uitFrankrijk, in smaaktoetsenmet elkaarvergeeken.Nagegaanwerd ofdebewering dat de smaakvanNederlandse GoldenDelicius zeer tewensen zouoverlaten enniet zoukunnenwedijverenmet geïmporteerevruchtenvan dit ras juistwas.Intabel 4 zijnderesultatenuit deze smaakoetsenvermeld.
Intoets 2werd behalve over de smaak ook eenuitspraak gevraagd over stevigeid, zoet/zuur,aroma ensappigheid. DeFranse Golden Delicious enéénvan de
rieNederlandseherkomstenwerden indeze toets alsbetrouwbaar steviger dan
e overigebeschouwd;die overigeherkomstenbleken onderling niet instevigeid teverschillen.Erwerd weinig verschil aangetoond inzoet/zuur-gehalte,
erwijl ookbij aroma en sappigheid nauwelijks sprakewasvanverschillentusende diverseherkomsten.
Toets3werd uitgevoerd tijdensdeKerstveiling teGeldermalsen. De leeftijd
ande 567 proevers (58,4%mannen,41,6%vrouwen)varieerdevan8 tot 81 jaar.
recies éénderde deelvan dedeelnemerswas fruitteler ofbehoordebij een
ruittelersgezin; 6,2%wasbetrokkenbij de groenten- enfruithandel, terwijl
e restvandedeelnemers (60,5%)opgaf geenbandenmet fruitteelt of fruitandel tehebben.Deze laatste groepkondus als 'consument'wordenbeschouwd.
Indeze proefwerden per persoon tweepartjes uit eenzelfdevrucht van
ederlandse GoldenDelicious aangeboden als resp.Nederlandse enFranse Golden
elicious;hetzelfdewerd gedaanmet twee partjes uit éénvrucht van Franse
erkomst.Elkedeelnemermoest aldusvier partjes beoordelen.
Theoretisch kan tussende tweepartjesvan éénvrucht geenofvrijwel geen
erschil insmaakbestaan.Toch kreeg deNederlandse GoldenDelicious eenwaareringvan gemiddeld 6,7 alsdievrucht alsNederlandswerd aangeboden en een
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Tabel 4.De smaakvanNederlandse enbuitenlandse Golden Delicious op enkele
tijdstippen in 1979 (1= zeer slecht; 10=uitstekend).
Toets

Toetsdatum
en -plaats

Proevers

Herkomst Golden
Delicious

Gemiddelde
waardering
voor de smaak

1

28maart,
Wilhelminadorp

30 personen
proefstation

Nederland-1
Nederland-2
Frankrijk-1
Nederland-3
Frankrijk-2

6,3
5,7
5,6
5,5
4,7

a
ab
ab
b
c

2

22mei,
Wilhelminadorp

33 personen
proefstation

Nederland-1
Nederland-2
Nieuw-Zeeland
Nederland 3
Frankrijk

6,0
5,7
5,7
5,5
5,4

a
a
a
a
a

3

8 en 10december, Geldermalsen

567 personen

Nederland *
Frankrijk **

6,3 a
6,2 b

4

11december,
Wilhelminadorp

40 personen
proefstation

Frankrijk **
Nederland *

6,2 a
6,1 a

Cijfersmet eenzelfde letterverschillennietbetrouwbaar (P=0,05; intoets3
P = 0,01).
* Zelfdeherkomst.
** Zelfdeherkomst.
waardering van gemiddeld 5,9 als dezelfde vrucht als Franswerd aangeboden.Ook
deFranse Golden Delicious kreeg enerzijds eenwaardering van gemiddeld 6,5 als
devrucht Nederlandswerd genoemd,en anderzijds een gemiddeldewaardering van
5,8 alsdezelfde vrucht Franswerd genoemd.Met anderewoorden:zodra deNederlandseof deFranse Golden Delicious als Nederlandswerd aangebodenwerd een
hoger cijfervoor de smaak gegeven (gemiddeld 6,6) danwanneer dezelfde vrucht
alsFranswerd aangeboden (gemiddeld5,9).
Dezewel zeer duidelijke invloed van denaam 'Nederland'of 'Frankrijk'heeft
opbeide herkomsten evenveel invloed gehad;vandaar dat dewaardering voor
Nederlandse GoldenDelicious,aangeboden alsNederlands én alsFrans,mag worden
vergelekenmet dewaardering voor FranseGolden Delicious,eveneens aangeboden
alsNederlands énalsFrans.Degemiddeldewaarderingscijfersdieopdeze manier
voorNederlandse enFranseGolden Deliciouswordenverkregen zijn de juiste
smaakcijfersvoor Nederlandse enFranse Golden Delicious.Deze twee cijfers zijn
in tabel 4bij toets 3vermeld.
Uit deresultatenvan deze proef kanworden geconstateerd dat ervrijwel geen
verschil bestond indesmaakcijfers gegeven door de fruittelers endoor deconsument.Degroephandel zat echter op een aanzienlijk lager waarderingsniveau,
waarbij de cijfers overigenswel indezelfde lijn lagen alsbijdebeide overige
groepen.Wel liet deze groep zichminder door denaamNederland of Frankrijk
beïnvloeden dande groep fruittelers endeconsument.
Ookkan uit de resultatenworden afgeleid datvrouwen een evenhogewaardering alsmannenhadden voor de Nederlands genoemde Golden Delicious,maar dat
zij duidelijk feller gekantwaren tegendenaam Frankrijk. Dit goldmet name
voordevrouwen uit de groep fruittelers.
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Tenslottekanniet uit de cijfersworden afgeleid dat erduidelijkeverschillen inwaardering bestondenbij deverschillende leeftijdsgroepen.
Intoets 4werd vandezelfde herkomsten Golden Delicious gebruik gemaakt als
inGeldermalsen;deproefopzetwas echter anders.Uit de in tabel 4vermelde
cijfersblijkt dathet smaakpanel vanhet proefstation geenbetrouwbaar verschil aangaf tussen deNederlandseenFranse Golden Delicious,zelfs deFranse
ietshogerwaardeerde.Zowel intoets 3als intoets 4 ishetverschil inwaardering tussenNederlandse enFranse Golden Delicious echterbijzonder klein;
dankzijhet grote aantal deelnemers inGeldermalsenkon daarhet geringeverschil toch als zeerbetrouwbaar worden aangetoond,hetgeen intoets 4 teWilhelminadorp met slechtsveertig deelnemers nietmogelijkbleek. Gezien deze zeer
kleineverschillenmagworden gezegd dat ereennietvanbelang zijnd verschil
insmaak tussen de indeze toetsen gebruikte Nederlandse enFranse Golden Delicious aanwezigwas.
Deresultaten uitde totnu toeuitgevoerde smaaktoetsenmet Golden Delicious
samenvattend kanvoorlopigworden geconcludeerd datNederlandse Golden Delicious
beter noch slechtervan smaak isdanvooral uit Frankrijk geïmporteerde Golden
Delicious.Hierbijmoet echterworden opgemerkt ^at slechts zevenwillekeurige
Nederlandse envijfwillekeurigebuitenlandseherkomstenwerden getoetst, zodat
hiermeenog geenoordeel isuitgesprokenover déNederlandse endé buitenlandse
Golden Delicious.Verder moetworden gezegd datwaar hetde uiterlijkekwaliteitvandevruchtenbetreft deFranse GoldenDeliciousmeestal eengaver en
uniformer aanzienhad dan deNederlandse,dieervaak grauw,minder gelijkmatig
enwat groezelig uitzagen.Hierbijmoet echterwordenbedacht datbijhet Franse
produkt sprakewasvan exportkwaliteit, terwijl ditbij deNederlandse herkom3tenniethet gevalwas.Mogelijk speeltook de inFrankrijk toegepaste lagere
jewaartemperatuurhierin eenrolvanbetekenis.
Op grondvan gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerden nahet
groeiseizoen van 1979 twaalf rassen gerooid vanwegediverseminder gunstige
ïigenschappen.

Inhetvoorjaarvan 1979werd slechts één ras aande rassencollectie toegevoegd, zodat indat jaar 29 rassen intoetsingwaren.
Bij de peren trad een goede vruchtzetting opna een inhet algemeenvoorspoedigverlopenbloei.
Desinds 1975 inbeproeving zijnde DubbeleBonneLouise d'Avranches,een
rootvruchtige mutant vanBonneLouise d'Avranches,vertoonde evenals vele
eeds eerderbeproefde grootvruchtige mutantenvan standaardrassen, een afwijkendevruchtvorm.Ookbijdezemutantwasweer sprake van een overlangse vouw
Jverdevrucht, terwijl deproduktiviteit erg achterbleef bij dievanhet
noederras.Dezemutantwerd danook aanhet eindvanhet groeiseizoen gerooid.
Mericourtvertoont reedsmeerdere jarenverschijnselen van onverenigbaarheid
pKweeMA, zowelmet als zonder tussenstamBeurréHardy.Ook dit raswerd gerooid.
HetDeense ras Clara Friisbleek geenverbetering van debekende standaardrassen.Demooie gelevruchtenhebben een zeermatige smaak;de produktiviteit
lijftbovendien sterk achterbij dievan Conference enDoyenné duComice.
)aaromwerd dit ras ongeschikt bevonden en gerooid.
OokbijSouvenir deJules Guindon liet dekg-opbrengst zeer tewensenover;
e zeer ruwe,gebronsde enhardevruchtenhebben eenmatige smaak.Het rasis
itde rassencollectie verwijderd.
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Pruim
Bij dit gewaswerden geennieuwe rassen inde collectie opgenomen, zodatook
in 1979 14rassen in toetsingwaren.
Bloei envruchtzetting verliepen inhetalgemeen goed, zodatvan vrijwel
allerassen een redelijke tot goede oogstwerd verkregen.Alleenbij Sanctus
Hubertus was sprakevan eenvoor dit ras tamelijk geringeopbrengst,nl. 15,2
kg/boom. Invoorgaande jarenkonbij dit ras steeds gesprokenworden vanregelmatige goede opbrengsten,zelfs injaren dat devruchtzettingbij de overige
rassen soms sterk tewensen over liet.Helaas moest in 1979 éénvan devijf
vijftienjarige proefbomen door plotseling afstervenworden afgeschreven. Dit
verschijnsel werd ook inde proeftuin teResterenwaargenomen.Vrijwel zeker is
bacteriekanker de oorzaak.
Aanhet eind vanhet groeiseizoenwerden drie rassen gerooid:Admiral,BluefreenRode Reine-Claude d'Oullins.
Admiral, eenblauwe pruimmet grote vruchtenwerd ongeschikt bevondenvanwege de zeer slechte smaak.Bij Bluefre lietde produktiviteit zeer tewensen
over, terwijlde enkelevruchten diedeboomvoortbracht vrijwel allemisvormd
waren.Rode Reine-Claude d'Oullins produceerde nauwelijks vruchten vanbetekenis; desmaak vande zeermakkelijk scheurende vruchtenwas overigens uitstekend.

Landelijke

rassenproeven

In 1979waren inderegionale fruitteeltproeftuinen twee landelijke rassenproevenmet appel inuitvoering,nl.proef 75.0.13,geplant inhetvoorjaar van
1975enproef 79.0.1,geplant inhetvoorjaar van 1979.
Proef 75.0.13moest inde proeftuin teKraggenburg nadewinter van 1978/79
worden afgeschreven,omdatdoor sneeuwdruk veelbomen zodanigwaren vernield
dat zenietmeer alsbetrouwbare proefbomen kondenworden gebruikt.
Gemiddeld over devier resterende proeftuinenkannavijf groeijarenworden
gezegd datvoorwatbetreft dekg-opbrengst perboom Gloster deeerste plaats
vanJonagold heeft overgenomen met 61,2kg/boom; deproduktiviteit van Jonagold
is totnu toevrijwel gelijk aandievan GoldenDelicious met resp.51,4 en
49,8kg/boom. DeproduktievanJamba 69,James Grieve enSepterblijft op een
aanzienlijk lagerniveaumet resp.33,0;29,1 en23,9 kg/boom.
Over proef 79.0.1. zijn nog geen resultaten tevermelden.
De invoorbereiding zijnde landelijke rassenproef metpeer moest een jaar
wordenuitgesteld, omdatdoorde extremeweersomstandigheden indewinter van
1978/79 zodanig veelKweeMCwasbeschadigd dat er onvoldoende onderstammenbeschikbaarwarenvoorhet oculerenvan devoor deze proef gekozenrassen.
Devoorgenomen rassenproef met zurekersen zalwel doorgang vinden;zewordt
inhetvoorjaar van 1980teHorst enWilhelminadorp geplant.

ProjectPFW43:Virus-enklonenonderzoek bij grootfruit
H.J. van Oosten

In 1978werd voor het eerst op één proeftuinkleinvruchtigheid in virusvrije
Tydeman'sEarly gevonden. In 1979werden indezelfde beplanting nogmeer zieke
bomen aangetroffen.Ook teWilhelminadorp bleek éénboom inhet vierde jaar na
het planten ernstige symptomenvankleinvruchtigheid tevertonen.Het isvoor-
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tlsnogniet duidelijk hoe enwanneer debesmettingheeft plaatsgevonden. Voor
Iefruitteler ishet echterwel een teken aandewand.
Bijhetklonen-en topentenonderzoekkwam naarvoren dater belangrijke
erschillen bestaan inverruwing tussen verschillende virusvrije herkomsten
r
anConference.Bij dit raswordt devoorkeur gegeven aan een bronskleurige
Tucht. Gladde,nietverruwde,vruchtenwordenveelminder gewaardeerd.
Bij Golden Delicious werden enigemutantenmet zeer gladde vruchten gevonden,
lezezullen alle virusvrijworden gemaakt.
Ineen proef met diverse typenRode Cox'sOrange Pippinbleken groteverchillen tebestaan.Eénvan de fraaistenwaswel deQueen Cox,alwerd vastesteld dat erveel terugloop plaatsvond. In feitewarennegen van de 18bomen
eeds inniets teonderscheidenvan 'normale' Cox's.DeCox's OrangeKummer
erdient deaandacht,alkunnendevele zeerkleine ongekleurde streepjes een
ezwaar zijn.DeKorallowas goed gekleurd,doch iets streperig aande schaduwijde. Zeer streperigwaren deRode CoxLey en inmindere mate de 'RoterCox'
beide uit Duitsland).

roject PFW44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
•J.van Oosten

ppel
De groei-en produktiegegevens van debomen opM.27 indeverschillende proeentoonden in 1979 geen anderbeeld dan invoorgaande jaren.Deoogstvan 1978
erd indeze verslagperiode nabewaring gesorteerd opverruwing,kleur enbeaarziekten.Bij Cox's OrangePippinwaren de appels vanbomen opM.27meergeLeurd eneven glad als dievanbomen opM.9.Indepartij appelsvanM.27kwam
hterbelangrijk méér zachtvoor.Bij RodeBoskoop enWinstonwaren de appels
n bomenopM.27 gladder énmeer gekleurd dandievan M.9, terwijl erbij deze
.ssengéénbewaarziektenwerden geconstateerd.
DeRussische onderstamB.9 groeit zeker sterkerdanM.9.Deproduktie per
om isongeveer gelijk of ietsminder dan dieopM.9 (tabel5 ) .
ibel5.De produktie (kgperboom) van tweerassen opdrie virusvrije onderstammen indeperiode 1976-1979.
iderstam

Ras
Cox's Orange Pippin

27
9

21
11
20

Rode Boskoop
40
18
35

Deproduktie perboom opM.27blijft sterk achter,doch dit isgeheel te
jtenaanhet geringeboomvolume.
Van de geplante C.G.-onderstammen (C.=Cornell,G.=Geneva) zijn alleen
G.10 enC.G.60zwakkerdanM.9.Deproduktievandedrieproefrassen ishet
logstopM.9 enM.26.Alleen deC.G.-nummers 24enmetname 44 geveneenproiktie,die tevergelijken ismetdievan deM.-onderstammen.
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Peer
Geziendewintervan 1979werd met extra aandacht gelet opmogelijkevorstschadeverschijnselen indeproevenmetde pereonderstammen kweeMA.enMC.In
géénvan de proeven,verspreid over alle proeftuinen, zijnbomen afgestorven ten
gevolgevandevorst.
Op deproeftuinHorst en teWilhelminadorp staat eenproefmet perenhoogveredeld opkwee MA (tot60cm)enkwee MC (tot30cm).TeHorstwaren deonderstammen sterkverbruind en toonden diversebomen eenmatigebladstand. Verwacht
wordtdatdebomendeze schade teboven zullenkomen.TeWilhelminadorp was
geen schade.Devorstwas inWilhelminadorp minder dan inHorst.Voor schade in
deboomkwekerij zieproject PFW54.

ProjectPFW54:Teeltonderzoek indevruchtboomkwekerij
Het planten

van onbewortelde

M.9 onderstammen

Evenalsvorige jarenwerdenweer goed beworteldeenonbewortelde,doch goed
gebleekteM.9 ineenproef met elkaar vergelekenmetbetrekking tothet aanslaan
van deonderstammennauitplanten.Hetbleekwederom,dat een zeer groot aantal
onbewortelde onderstammenniet aanslaat.Boomkwekersmoeten daarom alleengoed
beworteldeM.9 planten, teneinde dehomogeniteit van dekwekerij teverzekeren.
Onbewortelde onderstammen moetenmet groeistofwordenbehandeld (zieJaarverslag 1976,p.25)en/of apartworden opgeplant.

Maatsortering

van onderstammen en

boomkwaliteit

Wederomkonwordenvastgesteld (zieJaarverslag 1978,p.31)dat demaatvan
deonderstambijhetuitplanten dekwaliteit vande oculatiebeïnvloedt.Dit
geldtniet zozeer de lengte endedikte van de oculatie,maarwel het aantal
veren.Het optimum lijkt te liggenbij deonderstammaten van 7en 9mm. Dunnere
(5mm) endikkere (11mm)onderstammen gevenhetzijmeer uitval of eenminder
goedekwaliteitbomen.

Afknippen

van geoculeerde

onderstammen

De strengewintervan 1978/79heeft zeer grote ennadelige gevolgen gehad
indeNederlandsevruchtboomkwekerij en daarmee ook indeproeven,waarinhet
effect vanhet tijdstip van afknippen vangeoculeerde M.9 enM.26 onderstammen
wordt bestudeerd.Het doelvanhet onderzoek is tweeërlei: 1)welk risico loopt
deboomkweker (doorbijvoorbeeld vorstschade) en 2)wat ishet effect opde
boomkwaliteit?
Betreffende deboomkwaliteit werd invoorgaande jaren gevonden datnähet
groeiseizoen géénof slechtskleine groeiverschillen waren tevinden ten
gunstevanvroeg afknippenvan de onderstammen (zieJaarverslag 1977,p.29).
Ditjaarwashetvroeg afknippen inverschillende gevallen juist zeer ongunstig
voor deboomkwaliteit. Betreffende de risico's vanvroeg afknippenvoor de
boomkwekerwarennogmaarweinig concrete gegevens bekend. Dat isdit jaar
dramatisch gewijzigd: er iszeerveel schade (dodeonderstammen,dode oculaties)opgetreden bijvroeg (vóór of tijdens dewinter) afgeknipte onderstammen.
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pmerkelijk is inditverband een proefwaarin de tijdstippenwaaropM.9ondertammenwerden afgeknipt,varieerdenvan september 1978 totmei 1979 (tabel6 ) .
laruitblijkthoezeerhet tijdstipvan afknippendematevanuitvalheeftbelald.Niet alleenvroeg afknippenbleek schadelijk,ook zeer laat afknippen
ïidde totaanzienlijke uitval.Inenkele oudere proevenmet een eenvoudiger
szetwerd eveneens gevonden dathetvroeg afknippen,niet alleenbijM.9 doch
jkbijM.26,tot schade leidt.Opvallend is tevens,datookhetras datopde
iderstammen isgeoculeerd vanbelang isvoor de uiteindelijke schade.Bij
)ldenDelicious enWinstonwas de schadebelangrijk groter danbijCox's Orange
ppin,algafbij alle driederassenhetafknippennädewinter debestereïltaten.
ibel6.Het percentagedode plus afwijkende oculaties nahet afknippen opdiverse tijdstippen in 1978/79vanmetWinston geoculeerdeM.9.
jdstip
September
September
oktober
november
januari
februari
april
april

mei

Dood + afwijkend
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979

100
100
40
40
35
15
5
15
45

Afwijkend: levende oculatie,doch dunner dan 8mm enkorter dan60cm.
Het afknippenvan deonderstammen op eenklik leidde tot tegenstrijdigere1taten.Op éénbedrijfwerd de schade invergelijkingmet afknippen totopde
ulatiebeperkt,op eenanderbedrijf juistvergroot.

rtakking van éénjarige

ooulaties

Dit onderzoek behoorde voorheen tothet project PFW46 (Regulatie van
uchtzetting,-groei,-val envegetatieve groei), dochwerd in 1979ondergeacht inditproject.
Het isreedsbekend,dathetmiddel M&B 25,105devertakkingvan éénjarige
ulatiesbevordertbij rassen dieditvannatureniet of onvoldoende doen.Dit
arwerd uitsluitend de aanbevolen concentratievanhetmiddel (1ml (75%opssing) in 1literwater)gespoten opBenoni,Discovery,Gloster,RodeBoskoop
hmitzHübsch,Tydeman'sEarly enWinston.Erwarenvijf kwekerijen,verspreid
erhethele land,bijhet onderzoek betrokken.
Erkonwordenvastgesteld dathetmiddel invrijwel alle gevallendevertakagvandebespotenbomenhadbevorderd, alwas er een enormver—.hi1inreactussen derassenonder diverse omstandigheden.Debeste resultaten werden
aald op percelenmet eenhomogeen, goed groeiend gewas.Belangrijk minder
de reactievan ogenschijnlijk normale,goed groeiende planten ineenoveriiszeer onregelmatig perceel (erwas plaatselijk zeerveel schade «Isgevolg
de afgelopenwinter).Bijhet rasTydeman's Early lijkt vooralsnog enige
rzichtigheid op zijn plaatsbijhet toepassenvanhetmiddel.De planten
gerenmet eenvrij langdurigegroeistagnatie.De groeiverschillen tussen
landeld enonbehandeld zijn daardoor zeer groot.Devertakking isvrij steil
de zijtakkenzijn ergdun.
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Opkweek van tweejarige

bomen

Eenjarigehandveredelingen van Gloster opM.9werden ingesnoeid op 70en 90
cmboven de grond.De op 90cm ingesnoeide bomenwarenver teverkiezen boven
de op 70 cm ingesnoeide. Diep insnoeien leidt totenkele (te)zware takken.Hoog
insnoeien geeft lichter enmeer horizontaal geplaatst zijhout.
Eenjarigeoculaties opM.27blijvenmeestalwat achter inde groei invergelijkingmet die opM.9.Daaromwerd nagegaan of er opM.27 eengoede tweejarige
boom is tekweken.Datbleekhet gevalbij Rode Boskoop,almoetworden gezegd
datde gewenste insnoeihoogte van 90 cmniet altijd konworden verwezenlijkt.
De tweejarigebomenopM.27warenbelangrijk lichter dandie opM.9.

Nieuwe

onderstammen

Pruim

Primus pumila, P. tomentosa, diverseselectiesvan P. besseyi,

Tonneboer,

Marianna 2625 enSt.JulienAwerden geoculeerd metVictoria.Praktisch alle
oculaties op P. tomentosa gingendood. Nahet groeiseizoen braken P.
besseyi-selecties nr. 33en G.F. (Grande Ferrade) tijdens eennajaarsstorm af,de
selecties nr. 1,6en 28aan derand vanhet perceelbrakenniet af.Bij de
overige onderstammenwaren er geen problemen.
Kers
DenieuweEngelse onderstam Colt is indekwekerij doordevorst zeer ernstig
beschadigd. De onderstammen zijn inhetvoorjaar nogwel geënt,doch dit kon
alleen totongeveer 15cmvande grond. DeLimburgseBoskriek,vlaknaast de
Colt,konwel opde gewenste 50cmboven de grondworden geënt.Opvallend was
datdemeeste enten (van zurekersen) opColt uitgroeiden,doch dat alleen het
onderstamweefsel direct onder de ent in levenbleef.
Op eenander perceelwaren de stekhagenvan Colt enFb/58 nr. 19 (beideonderstammen zijnkruisingen van P. avium en P. pseudoaerasus)
vrijwel totopde
grond bevroren. Inhetvoorjaar ontstonden echter nieuwe scheutenvanuit de
grond.

Vermeerdering

van onderstammen

In 1979werdenvoorhet eerst proeven genomenmethetvermeerderenvanonderstammenmet zomerstek onderwaternevel.De resultatenwaren zeer bemoedigend.
Niet alleenkonmet(degemakkelijk tebewortelen) Colt een goed resultaatworden
bereikt, doch ookmet (de zeermoeilijk tevermeerderen) pruimeonderstam Pixy.
De Poolse appelonderstammen P.l enP.16 blijken zeer gemakkelijk tevermeerderenvia afleggen.Met P.2 enP.22 gaathetmoeilijker.
De pereonderstam OHXF 51,ontstaanuit eenkruising tussen de pererassen
OldHome enFarmingdale,blijktmoeilijk door afleggen tevermeerderen.Alle
afleggerswaren onbeworteld. Ditzelfde geldtvoorde pereonderstamB.P.l (een
perezaailing uit Zuid-Afrika). Deze onderstam toonde tevens zeer ernstige
vorstschade.
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Selectie in ondevstamtypen
üppel
Plantenvandevirusvrije M.9-selecties inonzemoerhoek werden uitgeplant
3mteoculeren. Invrijwel alle selecties kwam echter inde loop vanhetsei2oennogalwat uitval en onregelmatige groeivoor,hetgeenwaarschijnlijk aangemerktmoetworden alsvorstschade.Indeplantenvan één selectiekwamhoegeïaamd geenuitval voor:namelijk bijM.9-nr.29 uitBelgië.Inhetvoorjaar was
jokal opgevallen dat geenvande plantenvandeze selectie bloemenhad, in
:egenstelling tot deplantenvan alle andere selecties.
Dit seizoenwerd vastgesteld,dat deverschillen inbladtype voorkomen inde
neeste selecties.Zowerden indevier Nederlandse selecties (met voornamelijk
stomptandigebladranden) inmeer ofmindere mate planten gevondenmet bladranden
netspitse tanden.Inde selectieBelgië nr. 29metvoornamelijk bladranden met
spitse tandenwerden planten gevondenmetblad met een stomptandige bladrand.
Vande appelonderstam M.2 zijn tweevirusvrijeherkomsten beschikbaar die
leersterkverschillen inbeworteling. Dezewerden uitgeplant omte oculeren,
letgroeiverschil tussen deze twee typen is enorm. Nagegaan zalwordenwat deze
erschillenbetekenen voor de fruitteler.

'rojectPFW45:Hetteeltkundig onderzoek grootfruit
.J.Wertheim enJ.J. Lemmens

'ergelijking Noordhollandse spil en slanke spil bij appel
Zoals inhetvorige jaarverslag vermeld is(blz.32),wordtbijderassenCox's
rangePippin,Rode Boskoop SchmitzHübsch enWinston geplant inenkele rijen
envergelijking gemaakt tussen de snoeiwijze diebehoort bijde Noordhollandse
pil endievan de slanke spil. Intabel 7zijn enkele resultaten vandrieoogstarenvermeld.
abel 7.Resultaten vergelijking slanke spil (S)enNoordhollandse spil (N)in
kg perboom opgeteld over drie oogstjaren C1977—*79, 3e-5e groeijaar).
Getallengemiddeld van 10bomen per behandeling.
bect

Cox's Orange Pippin

Rode
Boskoop Schmitz
Hübsc h

Winston

Totaal

Vanvruchten
To__,
,
taal
>70mm goedgekleurd

Vanvruchten
To_.
,
taal
75goed95mm gekleurd

27,7
23,1

16,8
13,6

48,9
40,9

11,8
8,1

56,5
47,6

39,8
32,2

35,5
29,0

Vanvruchten
>70mm goedgekleurd
12,6
11,0

26,4
19,6

tde cijfersvan tabel 7— evenals uit de resultatenvan andere proeven in
;nlande— blijkt dat de Noordhollandse spilminder kg per boom draagt dande
anke spil.Dit isverklaarbaar uithet geringere boomvolume.Wat devruchten
n gewildematenbetreft,blijkt datbij Cox de Noordhollandse spilbeter was
n de slanke spil.Bij Rode Boskoopwas de slanke spilbeter,omdatbij de
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Noordhollandse spilmeer appels groter dan 85mm ontstonden.BijWinstonwaser
eenkleinverschil ten gunstevan de slanke spil inopbrengst vangrotevruchten.
Eensluidend washet effect opdevruchtkleur indeze drie— en invele andere —
proeven.DeNoordhollandse snoeiwijzebenadeelt devruchtkleur. Dit effect dat
op enkele rijen al duidelijk is,zalwanneer deNoordhollandse spil, indrierijigebedden isgeplant,alleenmaar groter kunnen zijn.Daaromwordt hier
voorgesteld deNoordhollandse spilbeter toegankelijk temakenvoor licht door
meer takkenvanaf deharttakweg tenemen,ook albehoort datniet totde opzet
van dezeboomvorm.
Devergelijking tussen deNoordhollandse spil en de slanke spil,met Rode
Boskoop als proefras,op perceel 2vandeproeftuin,waarbij elkeboomvorm in
vier plantsystemen voorkomt,gaf in 1979de eerste opbrengst.Opdeze proef zal
inhet volgende jaarverslagworden teruggekomen.
Enkele onderdelen van deNoordhollandse snoeiwijzeworden op een aantal praktijkbedrijven nader onderzocht. In eenperceel Golden Delicious opM.9 teKapelle
geplant in eendrierijig bed op 2,60 + (2X0,65) X 1,50 mwordt hetvoorgeschreven inknippenvandeverlengenis vandeharttak bekeken.Hoewel dit soortproeven overmeerdere jarenbekekenmoetworden, lijkt hetniet inknippen (maar omzetten)van deharttakverlengenis veelbeter voldaan tehebben danhetwel inknippen totopdehelft of tweederde van de lengtevan deverlengenis. Inbeide
laatste gevallenwerd,bij de sterke groeivan debomen, testerke scheutgroei
opgewekt.Naomzettenvan dekoptwijgbleef de groeiveel lichter.Bij een goed
groeiniveau doetmen erverstandig aandekoptwijg niet diep in teknippen.
In eenander perceel teKapelle geplantmet drierijigebeddenwordt opde
rassen James Grieve,Golden Delicious enWinstonnagegaanwat dewaarde isvan
hetnietopschonenvan debomen zoalsvoorgeschrevenbij de Noordhollandse
snoei.De eerste opbrengstwordt in 1980verwacht zodat inhetvolgende jaarverslaghieroverwat kanworden vermeld.

Snoei slanke spil bij appel
In eenvolgroeide praktijkaanplantmetWinston opM.9 teKapelle geplant in
eendrierijensysteemop3,25 + (2x 1,67)X 1,25 mwerd in 1978begonnenmet een
vergelijking van tweewijzenvan snoeien.Bij desnoeimethodeAwerd zo gesnoeid
dat zoveelmogelijk gesteltakken gespaard blevenenwerd vrij veel detailsnoei
inhetvruchthout toegepast.Bij snoeimethode Bwerdenmeer gesteltakkenvervangenenwerd minder inhetvruchthout gesnoeid. Zowel in 1978 als in 1979was
het aantal snoeihandelingen per boombijmethode A danookhet grootste.In
1978namelijk 12,3 tegen 10,2en in 1979 17,3 tegen 11,2. Dewatminder gedetailleerde snoeibij methode B leidde totmindervruchten perboom, namelijk
opgeteld over de twee jaar 130,5.Bij methodeAwas dit 166,6. Dit leidde tot
eenwatbeter uitgroeien vandevruchtenbij snoeiwijze B.Overbeide jarensamen droegenbomen gesnoeid volgens principe A 20,9kgperboom (6,1 kg daarvan
vanvruchten groterdan 70mm) enbomen gesnoeid volgensmethode B gaven 17,5
kgperboom (met 7,4 kg grote vruchten). De gemiddelde vruchtgewichten wezen in
dezelfde richting,namelijk 126respectievelijk 134g.Het lijkt erop datbij
ditkleinvruchtige ras een snoeiwijze die leidt tot eengeringer aantal vruchten
perboom, zorgtvoor eenwatbeteremaatsortering. Dit kandus ookbereikt
wordendoorminder knipwerk, zoals indeze proef,wanneer maarméér houtwordt
weggenomen.
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noei en plantsysteem

bij

appel

Ineen praktijkperceel teKapellewordt ineenplantsysteem metvijfrijige
edden, geplant op 3,50 + (4X 1,25) X 1,75 m inhetvoorjaar van 1977,nageaanwelke snoeiwijzehetbestevoldoet.De proefrassen zijn Cox'sOrangePippin,
onagold enWinston.Drie snoeiwijzenwordenbeproefd,namelijk de snoeivande
lanke spil (A)en tweevarianten daarop.Bij deeersteworden onderin de boom
akken zonodig teruggeknipt om looppaadjes van 50 cmvrij tehouden (B),bij
tweedewordt via sterkevervangsnoei van gehele takken getracht voldoende
adruimte tehouden enwordt niet ingeknipt(C).
In 1979,het derde groeijaar, gaven debomen een eerste oogstvanbetekenis,
issende snoeiwijzen bestonden nog geenverschillen vanbetekenis,wat gezien
leeftijd van debomen ooknauwelijks was teverwachten.Welwas ereenverhil tussendebinnenstedrie endebuitenste tweerijenvan debeddenbij
nagold,waar de groeiook zodanig sterkwas datvan een gesloten aanplant kon
irdengesproken.Dezeverschillen hadden betrekking opbloemtrossen per boom,
vruchtzetting en-dracht endekleurvan devruchten (tabel 8 ) .Dedriebin:nsterijenwaren indeze opzichtenminder dan debeidebuitenste rijen.Opgerktmoetworden datde rijtjes indebeddenongeveer noord-zuid verlopen,
larbijboom 1aandenoordkant staat enboom 5aande zuidkant.Deverschillen
dracht kunnennietworden toegeschreven aanverschillen inbestuivingsintenteit.
ibel8.Resultatenvanwaarnemingen aanvijfrijigbeddensysteembij Jonagold op
M.9 gemiddeld over drie snoeiwijzen (zie tekst). Getallen gemiddelden
van 15bomen perrij.
Buitenrij Binnenrij en

oemtrossen/boom
uchten/100bloemtrossen
/boom
eurcijfervruchten *
Indekist beoordeeld,1

Buitenrij

1

2

3

4

5

415,5
13,2
13,1
2,3

400,3
11,5
10,5
1,4

367,2
10,4
8,4
1,6

405,3
9,7
9,6
2,3

437,5
13,7
15,2
2,1

= slecht,

2 =matig,

3 = goed

gekleurde vruchten.

De resultatenwijzen uit dat indergelijkemeerrijigebedden de gemiddelde
tkomsten anders zullen zijndanmen lettende op debuitenrijen zouverwachten,
het zijnveelal debuitenrijen diehetbeeld inhetveld bepalen.
In eenproef in eenzevenrijigebeddenbeplanting metRode Boskoop Schmitz
sch teEede (Z.V1.) geplant op 3,00 + (6X 1,15)X 1,90 mwerd in 1979,het
ede groeijaar,deeerste opbrengst verkregen. Indit perceel bestaat de
stoostelijke buitenrij vanhetnoord-zuid geplantebed uit James Grieve,
dit proefveld worden drievariantenvande slanke-spil-snoeivergeleken met
Noordhollandse snoei.Bij deeerstevariant werden alle concurrenten uitge;en,bijde tweedewerden alle concurrentenweggesnoeid enbij dederdewor.uitsluitend te steile concurrentenuitgebogen ende rest ongemoeid gelaten.
alle drievariantenwerden debomenopgeschoond.Bij de Noordhollandse
eiwerden zonodig concurrenten uitgebogen endeharttakverlengenis op ca.
cmbovendehoogste zijtwijg ingeknipt.
De snoeiwijze had nogweinig invloed opdeopbrengst.De tweedevariant van
slanke-spil-snoei bracht enkelevruchten perboomminder op dan de overige
.esnoeiwijzen.Erwas ook een zeer geringeopbrengstdaling meetbaar gaande

de buitenrijen naar binnen. Gaande van de James Grieve-bestuiverrij aan de
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oostkant was de opbrengst perboom 5,8;5,3;4,8;5,0;5,2 en 5,6 kg.Mogelijk
isdit effectmede toe te schrijven aande plaatsvan debestuivers.Erwerd
geenverschil invruchtkleurwaargenomen tussen devruchten van deverschillenderijen inhetbed. Deaanplant isechter nog nietvolgroeid.

Snoei Doyenné du Comioe
Op tweepraktijkpercelen teHoedekenskerke enColijnsplaatwordtbij het
pereras Doyennédu Comicehet effect onderzocht vanhetjaarlijks verwijderen
vanéénjarige twijgenbij de snoei.Dit onderzoekvindt plaats in samenwerking
met D. dePundert,bedrijfsvoorlichtervanhetConsulentschap voor de Tuinbouw
teGoes. Inhet eerstgenoemde perceelwerd in 1978begonnen opbomen inhet
achtste groeijaar op kweeMAgeplant op 4 X 2m.Hierwerd denormalewintersnoei (N)vergelekenmet eenzelfde snoeiwaarbij bovendien nog alle éénjarige
twijgen langer dan 10cmwerdenweggeknipt (N+).Dit gaf indat jaar een forse
opbrengststijging,waardoor debomen in 1979 een zekere terugslag te zien gaven
(tabel 9 ) .Deze terugslag ontstond door eenwatminder rijkebloei.Over beide
jarenbezienbleef er echterwinst voormethode N+ enbovendienwas de opbrengst
regelmatiger.
Tabel 9. Resultaten snoeiproef opDoyennédu Comice (zie tekst). Getallen gemiddeldenvan 25 (1978)of 10 (1979)bomen perbehandeling.
Snoei

N
N+

1978

1979

Kg/
boom

Gem.
vruchtgew.(g)

Bloemtrossen/

4,2
15,3

289
224

750,4
553,2

Vruchten/100bl.tr.
voorrui
41,3
32,1

bijoogst
15,2
16,3

Kg/
boom

24,0
19,2

Gem.
vrucht,gew.(g)
210
214

InColijnsplaatwerd in 1979begonnen opbomen inhet elfde groeijaar op
kweeAdams,geplant op3,25 X 1,50 m. Indezeproefwerd denormale snoeivergelekenmet eensnoeiwaarbij ook alle éénjarige twijgennogwerdenweggeknipt.
Als derdebehandeling washier opgenomenhetverwijderen vandehelftvanhet
aantal twijgendatna denormale snoeinogblijft staan.Elke snoeiwijzewerd
voorts gesplitst inwel ofniethanddunnen. Deeersteresultatenwijzen uit
datde zettinghogerwordt naarmatemeer twijgenwordenweggenomen. Derui
stijgt ook indezevolgorde,maar niet zo sterk, zodat een positief effect
overblijft opdevruchtdracht dat groter is,naarmatemeer twijgenworden
weggehaald.
Mogelijkkan al te grote opbrengststijging doorwegnemen van twijgenvoorkomenworden,door niet alle twijgen teverwijderen. Dit zoukunnen voorkomen
datdebomen ineenbeurtjaarritme terechtkomen. Ietswat ineenandere hier
nietvermeldepraktijkproef het gevalbleek te zijn.Hetverwijderen van alle
éénjarige twijgenheeft inhetnavolgende groeiseizoenveel scheutvorming tot
gevolg.Deze scheuten dienenmet dehand tewordenweggetrokkenwanneer zenog
kruidachtig zijn.Vanzelfsprekend kan een snoeiwaarbij alle éénjarige twijgen
verwijderd wordenalleen uitgevoerd wordenopbomen diehun standruimte hebben
volgegroeid.Hetwegnemenbelemmertnamelijkdeverdere opbouwvandekroon.
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îeahanisahe contovœensnoei

in de zomer

Insamenwerking methet IMAG teWageningen is in 1979op eenbedrijf teKaelle een snoeiproef gestart opvolgroeide bomenvan Rode Boskoop Schmitz
übsch opM.9,geplant op 3X 1,50 m. Indeze proefwordt nagegaan ofhet op
lachinalewijzeuitvoerenvan eencontourensnoei op enkele tijdstippen inde
azomer, alofniet gecombineerd met hetmet dehandwegknippen vanonbruikare scheuten uitdeboom, nuttig is.Datwil zeggen gunstig isvoordevruchtleur en tevens leidt totminder pluk-en/of snoeitijd. Met contourensnoei wordt
edoeld een snoeiwaarbij met eenmaaibalk debomen inde rijrichting kegelormigworden gesnoeid. Dit gebeurde inde proef op drie tijdstippen,namelijk
ahet afsluitenvande groei,ongeveer 14dagenvoorde oogst ofdirect nade
ogst. Debedoeling hiervan isdatdebomenbeter belicht en toegankelijk
orden, zodatdekleur van devruchten verbetert en/of depluk en snoei sneller
erlopen.Alle bomen zullen indewinter normaal worden gesnoeid. De contourenïoeiénhetuitknippenvan scheuten,mitsvoor deplukuitgevoerd, leidde insrdaad tot eenhoger percentage goed gekleurde vruchten.Het openmaaienvan
2padenmet eenmaaibalk leiddewel tot teveel vruchtval. Ditkwamdoordat de
ekkermetmaaibalk voor debetrokken rijafstand tebreed was.Openmaaien met
inhandmaaibalk (LittleWonder)waswat ditbetreft veelbeter;er trad hier
:erweinig vruchtval op.De proefwordt voortgezet.De resultatenmoeten over
:erderejarenbekekenworden,omdat de effectenvan de snoei accumuleren.

•antsystemenproef

bij

appel

De plantsystemenproef met enkele en dubbele rijenmet Cox's Orange Pippin en
nston opM.9 als proefrassenwerd eind 1979 gerooid. Indeze proef,geplant
orjaar 1968,werden enkele rijen (3,25 X 1,25 m) endubbelrijen (3,50+
,25X 1,25 m ) ) , beide innoord-zuid richting geplant,met elkaar vergeleken.
deeerstevier jarenwerd dehelft van alle objectenmet 0,24 tot 0,29%
ar 85bespoten,de andere helftbleef onbehandeld. Inhetvijfde endedaarvolgende jarenwerd geenAlarmeer toegepast,maarwerden deAlar-blokjes
gwel apart geplukt omeventuele naeffecten tekunnenvaststellen.
WatAlar betreft was er eenmatige groeiremming indeeerste jarenmeetbaar,
j beide rassenwas er slechts in 1972 sprakevan een toename inbloei als
volgvandeAlar-behandeling.Bij Coxwas eengeringe opbrengststijginghet
volg vande remstofbespuitingen, bijWinstonbestond ernauwelijks verschil
opbrengst tussenniet enwel bespoten bomen.Alar had geen duidelijk effect
devruchtgroei inde jaren 1969 tot enmet 1971.In 1972,dus navier jaren
:passing,gavendeAlar-bomenkleinere vruchtenbijbeide rassen.Nadat jaar
deze invloed nietmeer merkbaar.Het effectvan 1972waswaarschijnlijk inect,namelijk viaeen groter aantalvruchten perboom indeAlar-veldjes.
Alar had indrievandevijf jaardatvruchten bewaard werden een nadelige
loed opdehoudbaarheid vanCox-vruchten. In 1972, 1973en 1974kwammeer
wendigbederf (zacht enbruin)voor en in 1972 en 1974ookmeer schilbruin.
1969 en 1970werd geen invloed opdehoudbaarheid vastgesteld. Bij Winston
roorzaakteAlar in 1972juistminder schilbruin en in 1973meer inwendig
in. Indeoverige jarenhad Alar geen invloed.Het effectopvruchtrot was
beide rassenwisselend, danweer watminder vruchtrot endanjuist wat
;rna Alar-behandeling.
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Afb. 1.Bomenvanplantsystemenproef (zie tekst)gefotografeerdna 10groeijaren (nade snoei). Cox's Orange Pippin inenkele rijen (boven)of
dubbelrijen (onder).
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Tabel 10.Resultaten plantsystemenproef met appel op perceel 12.Getallen gemiddeldenvan 32 (enkele rijen)of 60bomen (dubbelrijen).
Plantsysteem

Toename
Kg/
stamomtrek boom
(cm)
1968-'79
1969-'79

Vruchtgewicht
(g)
1969-'79

Ton/
0,9 ha
1969-'79

%kgvan

vruchten (1979)

groter
dan65mm

meer dan
25% geblost

Cox's Orange
Enkelerij
Dubbelrij

Pippin
15,9
14,7

116,7
105,7

125
113

259
321

45,3
30,3

61,2
56,2

tfinston
Enkelerij
Dubbelrij

13,2
14,2

105,6
112,2

125
122

234
340

57,8
44,6

80,5
70,9

De invloed vande plantdichtheid isvoorbeide rassen samengevat intabel 10.
lierinzijnalleende gegevens samengevat vande nietmetAlarbehandelde veldjes.Uit tabel 10blijkt geen eensluidende invloed vanhet plantsysteem opde
;roeiuitgedrukt intoename instamomtrek overallegroeijaren.Cox toondewat
linder enWinston juistwatmeer toename.Ditzelfde geldtvoor de opgetelde
:g-opbrengstper boom.Kennelijk lijdt Coxwat eerdervanhetopvoerenvan de
>lantdichtheid danWinston.Ietsdergelijks kan ook afgeleid wordenuithet
'ruchtgewicht;bij Cox eenforsedaling,bijWinston eenkleineafname.
Inhet totaal droegendedubbelrijen perhaveelmeervrucht,maar de laatste
:olommenin tabel 10lerenwel dat zowelmaat-alskleursortering minder waren
n dedubbelrijen.Datdevruchten indedubbelrijen gemiddeld minder kleuren
asvoorWinstonal eerder gevonden,namelijk in 1973, 1975en 1976.Toenwaren
e percentages redelijke gekleurde vruchtenvoor de enkele rijen 73,9;88,6 en
2,6 tegen62,7;81,8 en89,8voor dedubbelrijen. In 1977warendegewichtsercentages vanredelijk tot goed gekleurdevruchten voor de enkelerijen74,8en
oordedubbelrijen 62,1.Inhet zonrijke jaar 1976dus eengeringverschil,
aar inmeer normalejaren leverdendedubbelrijenruim 12%minder redelijkgeleurde opbrengsten dan enkelerijen.Absoluut gezienwonnendedubbelrijenhet.
endient echter dehier genoemde percentages goed op zich telaten inwerken,
ndatdezeeen indruk gevenvanhet produkt 'indekist'.
Uit dewaarnemingenbleek dat dedubbelrijen steedsmeer opbrachten dande
nkelerijen endus niet alleen indebeginjaren.Dit gold ookvoorWinston,
nneer demaatsorteergegevens van 1979 alsmaatvoor alle jarenworden genomen,
udenbijCoxde enkelerijenméér kgvanvruchten groter dan 65mmhebbenopïleverd dandedubbelrijen.BijWinston zoudendedubbelrijenwel eenmeeropengst aanvruchtenvandegoedemaat (> 65mm)hebben gegeven.De indrukbeond bij Coxdat eenopbrengst hoger dan 20ton (dubbelrijen)of 25 tonper
9 ha (enkele rijen)aanleiding gaf tot teveel kleinevruchten.Voor eeninlikvan debomen zieafbeelding Iopblz.38.
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Perceel PFW46:Regulatievanvruchtzetting, -groei,-valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Vegetatieve

groei

Vertakking plantmateriaal
De invorige jarenopdeboomkwekerij verkregen vertaktebomendoorbespuitingmet FR 570/3 ofNC 9634werden indeboomgaard vervolgd tezamenmetonbehandeld geblevenbomen.De oudsteproef isdiemet SchonevanBoskoop opM.9
teNisse.Debomenvandezeproefwerden in 1975op dekwekerijwel ofnietop
chemischewijze totvertakking gebracht.Dezebomenwerden tot enmet 1979 in
deboomgaard vervolgd. Evenals invoorgaande jarenbrachten debehandelde bomen
in 1979— hetvierde groeijaar— nog steedsmeer opdandeonbehandelde bomen.
Indekwekerij met FR 570/3behandelde bomen gaven 8,6 kg perboom,metNC 9634
behandelde 9,2 enonbehandelde 6,9. Het isopvallend hoe lang het al of niet
vertakt zijnvan debomenbijhet plantennawerkt op deopbrengst.Dit gunstige
effect konwordenbevestigd in twee andere proevenmet Schonevan Boskoop,die
nog jonger zijn.Ookbij Jonagold, Benoni en inminderematebijWinston bleken
bomendie indekwekerij totvertakkingwaren gebracht meer vruchten tedragen
dan onbehandelde bomen.
Verbetering bekleding kale takken
Methetmiddel FR 570/3bleek uitEngels onderzoek dat debekleding vande
takkenkonwordenverbeterd. Dit ontstaat door devormingvan tevroege scheuten
nabehandeling vandebomen injuni.Hetmiddelwerd getoetst opbomen inhet
eerste groeijaar enwel opGloster opM.9 teWilhelminadorp enop Tydeman's
Early opM.9 teKapelle.Gebruiktwerd 0,10%actieve stofop 21juni (Tydeman's
Early)of 25juni (Gloster)op eengoed groeiend gewas.Het resultaatvan beide
proevenwas zeer teleurstellend; er ontstonden geen tevroege scheuten.Afgewacht zalwordenhoe deuitloop vandeknoppen in 1980zal zijn.

Generatieve

ontwikkeling

Chemische dunning
In 1979werd verder gezocht naarvervanging van het dunningsmiddel carbaryl,
dat tevens een insekticide is.Op Golden Deliciouswerden getoetst NAA (a-naftylazijnzuur), deuitvloeier Albolineum ende combinatievanbeide entenslotteFR
570/3.NAA (20dpm)enAlbolineum (1%)werden gespoten twee dagennahet einde
vandebloeivanhethout ouder dan éénjaar (28mei).Ook de combinatie van
beidemiddelenwerd toenverspoten. Dezelfde combinatiewerd ooknog eensop
7 junibeproefd bij 10,4mmvruchtdiameter (oude hout). Op 11juniwerd FR 570/3
(0,03%)en carbaryl (0,15%AArupsin) gespotenbij 13,2mm gemiddelde vruchtdiameter (oude hout). Dezedatumkwam overeenmet 26dagenna devollebloei.Niet
enmet dehand gedundebomen dienden alsvergelijking. Deresultatenvan deze
proef,genomen intienherhalingen opnegenjarigebomen opM.9,zijn samengevat
intabel 11.
Albolineum,FR 570/3,NAA en carbaryl dundennietbetrouwbaar.Voor carbaryl
werd ditzelfde teleurstellende resultaatuit de praktijk gehoord.Hoewel NAA
nietbetrouwbaar dunde,lijkt gezienvruchtgewicht enmaatsortering toch een
duneffect tehebbenbestaan.De combinatievanNAA plusAlbolineum gaf eenuitstekend resultaat.Hetbeste effectwordt bereikt met devroegstebespuiting.
Maarmetbeide toepassingstijdstippen werd een effectbereikt gelijk aanhand-
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Dabei 11. Resultaten chemisch dunnen op Golden Delicious.Getallen gemiddelden
van 10bomen per behandeling.
Sehandeling

Datum

Vruchten/
100 b l o e m t r o s s e n **

Kg/
boom

Gem.
Kg/
v r u c h t - boom
gew. (8) > 70 mm

% kgglad +
l i c h t verruwde v r u c h t e n

Ingedund
landgedund
LLbolineum
IAA
'R 5 7 0 / 3
:arbaryl
IAA + A l b o l i n e u m
IAA + A l b o l i n e u m

_

104,5
52,8
93,3
83,8
89,7
86,7
58,7
65,5

21,9
16,8
21,5
21,2
22,5
21,5
17,9
18,9

102
159
121
135
113
128
150
136

62,4
64,6
60,6
64,6
72,5
54,2
77,8
86,3

10
28
28
11
11
28
7

juli
mei
mei
juni
j uni
mei
juni

a
b
a
a
a
a
b
b

4,5
13,5
6,7
12,9
6,4
10.0
13,3
10,1

117,1vruchtjes perboomweggedund (=57,5per 100bloemtrossen).
'•*Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen nietbetrouwbaar (P

0,05).

unning.Deze combinatiehad verder noghetvoordeel datmeer gladde en licht
erruwdeappelswerdenverkregen.Carbaryl gaf juistwatmeerverruwing.Deweringvande combinaties berustvermoedelijk op eenbetere opname,enduswerking,
anhet NAA.NAA,maarwatmeer nog devroegverspoten combinatie,veroorzaakte
ijdelijk slaphangenvanhetblad enookde groei sloot eerder af.Debomen die
p 11juniwarenbespotenmetde combinatie toonden lichte schade indevormvan
at gevouwenblad en lichtekromming vande jonge scheuten.FR 570/3veroorzaakte
ruilingvande scheuttoppen endevorming van spitsblad.Het onderzoek zal
ordenvoortgezetmet NAA enAlbolineum.
egengaanvan vruchtverruwing
Zowel op Golden Delicious als opKarmijn de Sonnavillewerden twee middelen
nderzocht ophunwerking tegenvruchtverruwing.Het eerstemiddelwas Shionox
ookApasil geheten)dat in 1978albewees verruwing tekunnenverminderen.Het
weedemiddelwas BerelexA4/A7, omdathiermee inhet buitenland resultaat geoektwas.Beidemiddelenwerdenvergeleken metManeltra-Boriumdat als stanaardmiddel geldt enonbehandeld. Shionox (2en 0,2%) werd tweemaal gespoten,
amelijk 28mei (eindebloei) en 11juni.Berelex k^/k-j (10dpm actieve stof)
ijfkeer vanaf 28mei omde 10dagen.Maneltra-Borium (0,13%)werd eveneens
ijfkeer toegepast vanaf 15mei (roze-knopstadium) omdeweek. Indeproefwerd
k de combinatie van Shionox (2%)met BerelexA4/A7beproefd.
De resultaten van de proef zijn samengevat intabel 12.Maneltra-Borium had
en effect opdeverruwing vanbeide rassen.Shionox toonde evenmin effect op
armijn,maar leek indehoogste concentratiewel gunstig tewerkenbij Golden
licious.Berelex k^/ky had een zeer gunstige invloed;bij beide rassenwerd
ïtpercentage klasse Ibelangrijk verhoogd. Dit gold ookwanneer hetmiddel geimbineerdwerdmet Shionox.Deze toevoeging had echter geenmeer-effect totgeilg.Zowel Shionox 2%alsBerelexA4/A7blekenbij Golden Delicious eenwat
:gerpercentage grotevruchten op te leveren.Vreemd genoegwas ditbijde
•mbinatieniethet geval.Berelex A4/A7had geen effect opdevruchtgrootte of
rarmvanKarmijn. Zowas de lengte/doorsnee-verhouding vanonbehandeldevruch:n63,1 envanbehandelde 63,6.Bij Golden Delicious waren dezewaarden 70,5
171,1,dus ook daarwas nauwelijks invloed.Het onderzoek naar de gunstige
îrkingvanBerelex k^/ky opdevruchtverruwing van appelwordtvoortgezet. Inressant isdathethier gaat om tweevannature inappelvruchten voorkomende
:offen.
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Tabel 12.Resultatenverruwingsproefbij appel.Getallen gemiddelden van een
mengmonster van 100kgvan 25bomen per behandeling.
Behandeling

Onbehandeld
Maneltra-Borium
Shionox 2%
Shionox 0,2%
Berelex A 4 /A 7
Shionox 2%+
BerelexA4/A7

5X
2X
2X
5X
2X
5X

Karmijn de Sonnaville %kg

Golden Delicious %kg

klasse I *

>70mm

klasse I

66,2
62,8
68,9
66,4
94,9
93,1

84,9
77,8
81,6
77,1
82,0
82,3

81,6
81,3
92,1
74,3
96,2
98,2

**

>70mm
78,9
80,1
68,8
63,1
67,1
79,4

* Glad, licht enmatig ruwevruchten.
** Glad en licht ruwevruchten.

Projekt PFW 52:Toetsing bijzondere fruitgewassen
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

Het verzamelen vanbijzondere fruitgewassenwerd ook in 1979voortgezet.De
hazelnoten droegen in 1979wederomvruchten.De cultivar 'Frühevon Frauendorf'
gaf 0,24 kg per struik enhet gewicht van deversenootbedroeg gemiddeld 3,46 g.
Voor 'Géant deHalle'waren dezewaarden 0,70 kg en4,16 g envoor 'Webb's Price
Cobb' 1,8 kg en3,56 g.Uitgaande van een4 X 2mbeplantingvoor dit laatste
ras— ietswatmet eenvaasvorm op stammogelijk is— komt dit neer opdeopbrengst van ruim 2tonper 0,9 ha. 'Webb's Price Cobb' ishetvruchtbaarste van
dedrie rassen gebleken.Geplantvoorjaar 1974hebben de struiken totenmet
1979 5,31 kg per struik opgebracht of tewel eenkleine 6tonbij eerder genoemde plantafstand.
Dewalnoten geplant in 1974droegen ook voorhet derde jaar vrucht. 'Nr.286'
leverde 0,23 kg perboom (nootgewicht 5 g ) ,'Buccaneer' 0,30 kg (8g)en 'Broadview' 1,33 kg (8g ) .'Broadview' is totophedenhetmeest vruchtbareras.
Elfiïii&us-soortenbewezen zichals onvruchtbaar onder de omstandigheden te

Wilhelminadorp.Hetzijn R. biflorus,

R. buerger-L, R. aaesius (dauwbraam), R.

oalycinoi-des, R. deliaiosus, R. flagelliflorus,
R. parviflorus, R. saxatilis en R. tricolor.

R. illeeebrosus,

R. nepalensis,

Van de chinesekruisbes (Aatirvidia
ohinensis)
werd van enkele cultivars voor
heteerst geoogst. De cultivar 'Monty' gaf 15kg per struik bij eenvruchtgewichtvan 15 tot 30g. 'Bruno'leverde 4kg per struikmet een vruchtgewicht
van 15 tot 20 g.Van 'Hayward', die later geplantwerd,werden deeerstevruchten geplukt,die goed van stukwaren (40-60g ) .
Bij 'Monty' zal door snoei eneventueel dunnen getracht moetenworden de
vruchtgrootte teverbeteren.Hetwas opvallend dathet jongehoutvan deze cultivar grotere vruchten levert danhet oudehout.Wat de smaakbetreftwerd
'Hayward' als goed beoordeeld nadat devruchten driemaanden inde schuurwaren
bewaard. 'Bruno'werdwatbetreft smaakbeterbeoordeeld als 'Monty',beide
zijnduidelijkminder dan 'Hayward'.De smaakwerd alsmatig tot slechtbeoordeeld.
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AFDELING TEELTONDERZOEK KLEINFRUIT

ProjectPFW5:Teeltonderzoek aardbei
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Vervroegen door middel van plastia

bedekking

Vergelekenwerdenkleine plastic kappen,geperforeerde plastic folie direct
over deplantenmet enzonder zwart plastic grondbedekking endenormale vollegrondsteelt. Inde proef diebegin augustus geplantwerd,waren drierassenopgenomen (zieproject PFW 6 ) . De tunnelswerden op 13maart geplaatst,hetgeperforeerde plasticwerd opdezelfde datum gelegd.Beginmeiwer'dhet geperforeerde plasticweer verwijderd,voor Karinawas dit tegendevollebloei,voor
Elvirabeginbloei.
Deplantenonderhet geperforeerde plastic bloeiden evenvroeg als die onder
deplastic tunnels,bijhetvroege rasKarina zelfs nog enkeledagen eerder.
Doordatde geperforeerde foliebij hetbeginvandebloeiwerdweggehaald,was
rijpingvande objectenmet geperforeerde folieechter toch enkeledagen later
danonder de tunnels.Bovendienveroorzaaktehetverwijderenvande folieeen
terugslag inde groeiwaardoor dekg-opbrengst ruim 20%achterbleef bij dievan
deplantenonder de tunnels.Ook invroegere proeven (Breda,1975enHorst,1978)
werd met geperforeerde folie eenduidelijk lagere opbrengst behaald danmet
plastic tunnels.In andere proevenwerden geenopbrengstverschillen geconstateerd.Eén en anderkanverklaard worden uithet feit dat deweersomstandighedenbij envlaknahetverwijderen van de folievan grotenadelige invloedkunnen zijn op de produktie.Een teelt onder geperforeerde plastic is
lierdoor riskanter dande teeltonder plastic tunnels.

[abel 13.Resultaten oogstvervroeging (gemiddeld over 3rassen)
Kg/lOOm2

)bject

plastickap+ zw.pl.
geperforeerde folie+ zw.pl.
geperforeerdef o l i e - z w . p l .
rollegrond

lerkomstenproef

282
224
213
247

Percentage Ie
kwal.

83
80
77
81

Gemidd.
vruchtgew. (g)

14,7
14,3
14,2
14,0

Datummiddenoogst

14juni
16juni
17juni
24 juni

Gorella

Dit onderzoek isvoortgezetmet dezelfde herkomsten,die inhet seizoen
977/78werdengebruikt,aangevuld met tweenieuweherkomsten vanSEE-materiaal,
ïvenalsvorig jaarwerd de proef opgezet met I enabouw-planten vanviaweefsel.weekenopdenormalewijzevermeerderde moederplanten (SEE-materiaal).Geplant
rerd 14augustus 1978.Bij de inhetvoorjaar uitgevoerde toetsing opvirus
rerdditmaal geenvirus aangetroffen.
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Tabel 14.Resultatenherkomstenproef Gorella
Herkomst

G/plant

Percentage
2e kwal.

Gemidd.
vruchtgew. (g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

451 a
471 a
463 a
429 a
425a
437a
448a
414a
351 a
399 a

19,5a
7,4 c
9,0 be
8,5 be
8,6 be
12,5b
8,9 be
9,0 be
7,9 c
5,8 c

12,2
15,5
16,3
16,7
16,7
14,4
15,2
15,6
16,3
16,5

België 1,weefselkweek
België 2, weefselkweek
Nederl. 1,normaal
Nederl. 2, normaal
Nederl. 3,normaal
Nederl. 1,weefselkweek
Nederl. 2, weefselkweek
Nederl. 3,weefselkweek
Nederl. 4, normaal
Nederl. 5,normaal

Aantal
vruchten/
plant

d
abc
ab
a
a
c
be
abc
ab
ab

37,3a
30,8b
28,9bc
25,7bc
25,6bc
30,5b
29,6b
26,8bc
21,6c
24,8bc

Getallen gevolgd door eenverschillende letterverschillen betrouwbaar (P= 0,05),
Erwarendit jaar geenbetrouwbare verschillen tussen dekg-opbrengsten van
deverschillende herkomsten (tabel 14).Opvallend iswel dat deherkomst België
1opnieuw enbetrouwbaar een lager gemiddeld vruchtgewicht en eenhoger percentage 2ekwaliteit had. Dezeherkomst was duidelijk herkenbaar aaneenbossiger
groei enkleiner blad.Ook tussendedrieNederlandseherkomsten op normale
wijzevermeerderd endezelfdeherkomstenvermeerderd metweefselkweekwas er
eenbetrouwbaar verschil invruchtgewicht (resp. 16,6 en 15,1 g ) .Doormeer
vruchtenper plantwerd echter toch eengelijkeopbrengst behaald.
Hoewel uithet oogpunt van produktiviteit bij Gorella I enabouwvanweefselkweekplanten goedbruikbaar lijkt,rijst tochdevraag of eenlangduriger periodevanweefselkweekvermeerdering (voordeherkomst België 1zevenjaar,voor
deNAKB-herkomstennuruim éénjaar)devruchtgrootte beïnvloedt en inhoeverre
dit ook inverdere nabouw nog aantoonbaar is.Debedoeling isomhierover via
onderzoek in 1980/81 meer informatie teverzamelen.

Vergelijking

nakomelingen

van SEE- en

weefselkweekplanten

Bij negen rassenwerd de Ienabouwvan inhetLaboratorium voorWeefselkweek teRoelofarendsveenmiddelsweefselkweek verkregen plantenvergeleken
met SEE-materiaalvandezelfde rassen.Erwerden geenvisueleverschillengeconstateerd enerwaren geenbetrouwbare opbrengstverschillen. Gemiddeld over
allerassenwas deproduktievanbeide 'planttypen'gelijk (165kg/100 m 2 ) .
Vermeerdering doormiddel vanweefselkweek,hier gedurende eenkorteperiode,
lijktderhalve geen nadelige gevolgenvoor produktiviteit enkwaliteit te
hebben.

Bemestingsproef

bij gekoelde

waahtbedplanten

Bijdeverlate zomerteelt met gekoeldewachtbedplanten ontstaat door het
veelvuldig beregenenvaak eenlichtebladstand, terwijl ophet proefstation soms
ookde gewasomvang tewensen overlaat.Nagegaan isof ondanks dekorte teeltduurmeerderekerenbijmesten zinvol zou zijn.
Voorhet plantenwerd het hele proefveld bemest met 5kgmengmest (12.10.18)
per 100m 2 . Geplantwerd 20mei,het raswas Sivetta.Nahet plantenwerd na
devollebloei lxbijgemestmet 2kgkalksalpeter per 100m 2 (object 1), werd
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3,6of 9wekennahet planten bijgemestmet 1kgkalksalpeter per 100m 2 (object 2 ) ,werd wekelijks eenbespuiting uitgevoerd met 0,2%Kristallijn (object
i) ofwerdwekelijks gespotenmetWuchsal (object4 ) .
Tabel 15.Resultatenbijmestenverlate zomerteelt
)bjeeten
[zie tekst)

Kg/100 m 2

251 a
289b
242a
245a

Gemiddeldvruchtgewicht (g)

Standcij fers *
27juli

10aug

10,4a
11,0b
9,8 a
9,6 a

6,4 a
8,6 b
6,8 a
7,0 ab

5,6 ab
7,1 b
4,4 a
4,1 a

1= zeer licht blad,weinig groei, 10= zeer donker blad, sterke groei,
stallen gevolgd door eenverschillende letterverschillenbetrouwbaar (P=0,05)
Uit de intabel 15vermelde gegevens blijkt dat driemaalbijmesten eenguntige invloed had op produktie envruchtgrootte. Uit debeoordelingen van het
ewasblijkt datdebladbespuitingen aanvankelijk een redelijke standvan het
;ewasgaven,maar datdeze aanhet eind van deoogst sterkwas teruggelopen.
In een soortgelijke proef op de proeftuin teHorst (voorraadbemesting 700kg
talmest en3kgmengmest 12.10.18 per 100m 2 ) gavenbijmesten en/ofbladbepuitingenwel eenbeterebladstand,maar leidden niet tot produktieverhoging.
indruk is datbijmatige groeiomstandigheden meerdere kerenbijmesten zinvol
,bij een zwaar gewasheefthet echterweinig zin.

pkueek doordragende

aardbeien

Een proefwaarindirect plantenvan gekoelde vermeerderingsveldplanten zou
ordenvergelekenmet gedurende eenkorte periode gekoelde endaarna indekas
oorgetrokken planten enmet inhetnajaar onder plat glas geplant materiaal
islukte grotendeels doordat door hetnatteweer pasveel later (halfmei)
eplant konwordendandebedoelingwas.De rechtstreeks uithetkoelhuis afDmstigeplantenhaddenhierdoor eenveel tegroteachterstand opgelopen en
even erg sterk inproduktie achter.De overige objectenverschilden niet in
oduktie.De conclusie is danookdatkoelen gedurende enkelemaanden zeerwel
gelijk is.Kan echterhalf maartniet geplantworden danmoetende planten
snog op eenwachtbed indekoudekas of onder platglas gezetworden.

"ojectPFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
Dijkstra,J. Blommers enA.A.van Oosten

•astic tunnels

en geperforeerde

folie

Indevervroegingsproef (ziePFW 5)werden tevens de rassenKarina,Elvira
Sivettavergeleken.Karinawasveruit hetvroegste ras,demiddenoogst viel
dagen voor dievanElvira.De produktiewas echtermatig (158kg/100m 2 ) .
.nElviraviel demiddenoogstdatum vier dagen voor dievan Sivetta.Dekg-opengstvan Elvira enSivettawas gelijk (280kg/100 m 2 ) , met echter een lager
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percentage lekwaliteit voor Elvira.Door devrij late oogsttijd is Sivetta
evenwelminder geschikt voor vervroeging.

Eerste beoordeling

vollegrond

DeEngelse rassen Troubadour,Silver Jubilea,Saladin,Harvester enTantallon
werdenvoor deeerstekeerbeproefd. Tantallon bleek sterkvermengd met Cambridge
Favorite enwas daardoor niet tebeoordelen.De overige rassenwaren voldoende
tot zeer produktief,maar devruchtkwaliteit (grootte,vorm ensmaak) lietnogal
wat tewensen over.Derijptijdwasmiddentijds tot laat.Alle rassenworden volgendjaar opnieuwbeproefd.Harvester, zeer produktief maar vruchtvorm en
-groottematig,zal inde landelijke rassenproevenworden opgenomen.
Bij deoverige rassenviel deproduktievanBelrubi dit jaar tegen.

Landelijke beproeving

vollegrond

Vroege rassen
Zowel ophet IVTteWageningen als op de proeftuinen teBreda enHorst enop
het proefstationwerdenvijf nieuwe IVT-selecties endeuit FrankrijkafkomstigeGariguettevergeleken metKarina.Vier IVT-selectieswerden afgekeurd wegens
te lageproduktie en/of tekleinevruchten,slechtevruchtvorm en dergelijke.
Verder beproefd zullenworden I.V.T. 74197, iets later danKarina, produktie
alsKarina of ietshogermet groterevruchten en Gariguette,middenoogst een
week later danKarina,produktie redelijk tot goed,metmooie stevigemaar vrij
kleine vruchten,echter nogweinig ervaring.
Middentijds-en laatrijpende rassen
Ophet I.V.T.teWageningen,deproeftuinen teBreda enHorst,het Proefstationvoor deFruitteelt en ten dele ook ophet Voorbeeldbedrijf voor Zachtfruit teResteren zijnvijf I.V.T.-selecties vergelekenmet Gorella,Elvira,
Korona,Sivetta,Tenira,Tago enBogota.Drie selectieswerden afgekeurd. De
selecties I.V.T. 72138en I.V.T. 73034wordenverderbeproefd.Van dezeselecties envan de rassen zijnde gegevens vanhetproefstation vermeld in tabel
16.Opvallend zijnde late rijping en dehogeproduktievan Bogota.Ook
I.V.T. 72138was erg produktief metweinig kwetsbare vruchten.
Tabel 16.Resultaten rassenproef

Ras

Gorella
Elvira
Korona
Sivetta
73034
Tenira
72138
Tago
Bogota

Kg/100 m 2

152a
169ab
203 abc
206 abc
164a
223bc
257cd
233c
294d

Percentage
Iekwal.

Percentage

rot

Gem. vruchtgew. ekwal.
(g)

81 ab
80ab
76a
86b
87b
81 ab
78a
80ab
77a

11b
12b
8a
7a
5a
6a
7a
4a
4a

18,0
16,1
15,2
16,8
16,6
15,6
15,0
16,4
16,4

a
bed
cd
b
bc
bed
d
bc
bc

Datum
middenoogst

25junia
26 juniab
27 junib
30junic
30junic
1julic
1julic
2 julic
8 julid

Getallen gevolgddoor eenverschillend cijferverschillenbetrouwbaar (P= 0,05),
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Dordragende aardbeirassen
Bij dedoordragende aardbeienwerd teBreda enWilhelminadorp het onderzoek
ortgezet metvier I.V.T.-selecties enOstara (standaard). Op beide proefaatsenwerd I.V.T. 73119 gezien als eenverbetering ofwaardevolle aanvulling
het bestaande rassensortiment. Devruchtenvan I.V.T. 73119 zijn grof.maar
tonregelmatig, de smaak isgoed. Deproduktie van deze selectie is evenhoog
hoger dan dievan Ostara,devruchten zijn groter en demiddenoogstvalt wat
iterdanbij Ostara.Van deoverige selectieswordt alleen I.V.T. 75326 nog
ingehouden,vruchtkleur en stevigheid van deze selectie zijn echter matig.

'ojectPFW7:Teeltonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
Dijkstra enA.A.van Oosten

'ambozen
uppelbevloeiing
Inde druppelbevloeiingsproef werd, opbasisvan de tensiometerwaarnemingen,
s rond 1julibegonnenmetwatergeven. Geoogst werd van 17juli tot 14auguss.
Waren in 1978 inhet onbehandelde object 6 stengels per meter rij aangebonn tegen 8 stengels permeter rij indeobjecten met druppelbevloeiing, in
79waren inalle objecten ongeveer 6 stengels permeter rij aangebonden,
enals in 1978was er tussenhet onbehandelde object ende objecten met druplbevloeiinggeenbetrouwbaar verschil inproduktie. Een geringverschil was
awezig inhet gemiddeld vruchtgewicht (resp.317en 343 g/100vruchten). De
druk isdat indeniet erg drogeofwarme zomervan 1979hetwatergeven kort
oren tijdens de oogst toch een geringe gunstige invloed had op devruchtaeien daardoor opdeproduktie.
irloedstengellengte op produktie
Belangrijk ishetverband tekennen tussen stengellengte en produktie.Van
Lang isdaarbij teweten inhoeverre insnoeienvan invloed isop depotenleopbrengstmogelijkhedenbij verschillende stengellengtes.Ommeer inzicht
krijgen indehiervoor genoemdeverbanden zijnbij een aantal aldanniet op
0 m ingesnoeide stengels van het ras Schönemann het aantal zijscheuten ende
tallenknoppen,bloemen envruchten geteld. Enkelevoorlopige gegevens zijn
rmeld intabel 17.Uit deze tabel blijkt dat er onder de 25cmvrijwel geen
jscheutenuitlopen.Verder blijkt toteenhoogtevan 1,00 à 1,25 mhet aantal
scheutenbij de stengels vanverschillende lengtes nauwelijks teverschillen,
en 1,25 m ontstaan echtervrij groteverschillen.Opvallend is datvanbeiennaarboven in alle gevallen het aantalbloemknoppen per zijscheut aanvan.ijktoeneemt en daarnaweer daalt.Naarmate de stengel langer is,ishetaanbloemknoppen per zijscheut duidelijk hoger.Bij insnoeien op 1,50 m neemt
:rdoorhet totale aantal bloemknoppen belangrijk toebij langere stengels,onks een lichtedalingvanhet aantal zijscheuten. Depotentiële produktiemoijkheden kunnenbij langere stengels echter belangrijk verhoogd worden door
er in te snoeien. Deberekende potentiële produktie (=aantal vruchten Xgedeld vruchtgewicht)van een gemiddeld frambozegewasblijkt echter ongeveer
emaal zohoog als dewerkelijk behaalde produktie.Nagegaanmoet nog worden
hiervan de oorzaakis.
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Tabel 17.Invloed stengellengte op aantal goede zijscheuten (1),aantal bloemknoppen per zijscheut (2)en totaal aantalbloemknoppen per stengel
(3) (ras:Schönemann).
Stengelsector
0- 25
25- 50
50- 75
75-100
100-125
125-150

Stengellengte: 159cm

(1)
cm
cm
cm
cm
cm
cm

totaal

0,3
3,2
3,0
2,8
3,2
5,5

(2)

(3)

12,0
11,3
15,0
14,9
14,4
10,2

2
38
45
43
46
56

2,3
2,7
3,0
2,7
4,6

230

15,3

18,0

150-170 cm
175-200 cm
>200 cm

_
-

Stengellengte: 194cm

-

(O

Stenge 1lengte: 227cm

(2)

(3)

17,4
21,4
22,5
23,2
16,0

40
58
68
63
73

2,7
3,2
2,8
2,7
3,2

302

14,6

94
66

5,2
7,0
7,7

(1)

(2)

_

6,6
6,1

_

14,3
10,7

18,8
22,6
26,5
27,7
24,9

21,6
16,6
12,8

Druppelbevlceiing
Bij de druppelbevloeiingsproef rodebes lijkt ernog steeds (mede) sprake
van eenna-effect vande druppelbevloeiing in dedroge zomervan 1976.Nu de
beplanting echtervolgroeid raakt,worden er geenbetrouwbareverschillen meer
geconstateerd tussen snoeihoutgewichten van deverschillende objecten. Gemiddeld overde jaren 1976 tot enmet 1979 gaven deobjectenmet druppelbevloeiing
gemiddeld ca.20%meer produktie (onbehandeld 139,druppelbevloeiing 165kg/
100m 2 per jaar).
In 1979,inalle objecten paswatergegeven vanaf 1juli (geoogst van6-11
juli),werden geenkwaliteitsverschillen waargenomen.
Snoeiproef
Inde snoeiproef bij Jonkheer van Tets gaf zominmogelijk snoeien eenverdereversnelde veroudering van dehaag.Wel gaf deze snoeimethode inde eerste
drie oogstjaren circa 40%meer produktie dan denormale,halflangehandsnoei.
Bijweinig snoeienblijft dekwaliteit (zowel troslengte alsbesgrootte) echter
duidelijk achterbijhandsnoei.

bessen

Indekleine stekproeven bijhetrasBlack Reward (plantafstand 1,90 X 0,50
cm)werden de totdusverrebehaalde resultatenbevestigd. Het inzwart plastic
gestektemateriaal gaf ook inhetderde jaar eenwathogere produktie.Hetweghalenvanhet plastic nahet eerste groeijaar had geen invloed op deproduktie.
Opvallend isdehogeproduktie die tot dusverremet de stekkenwerd behaald:
inclusief heteerste oogstjaar 140kg/100m 2 , zonderhet eerste oogstjaar 175
kg/100m 2 . De stekkenmakenweinig grondscheuten,waardoor verjongingvan de
struikenwordtbemoeilijkt.Hetweghalen vanhet plastic ofhetmakenvan gaten
erinrond deplantenhad geen invloed ophet ontstaanvan grondscheuten.Nagegaan zalworden of door aanaardenhetvormenvan grondscheutenkanwordengestimuleerd.
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50
72
75
74
79
350

Rode bessen

Tioavte

(3)

112
116
98

'rojectPFW8:Gebruikswaardeonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
Dijkstra enA.A.van Oosten

'rambozen
Ook in 1979werd bijbeoordeling vanvirusvrij gemaakteMailingJewel,
lallingPromise,RodeRadboud,Lloyd George,Sirius en Jochems Roem geenkoreligheid geconstateerd. Deopbrengstenwaren goed,opvallend hoogwas deopirengstvanMailing Promise.De proef is afgesloten.
In de frambozerassenproef zijn ingrote lijnen de gegevens vanhet eerste
ogstjaarbevestigd.Enkele resultaten van deze proef zijn samengevat intabel
8.
'abel 18.Resultaten frambozerassenproef 1979 (opbrengsten 1978en 1979)*
Groei **

ailing Promise
lenClova
ailing Delight
ailing Orion
pica
hyllis King
ochems Roem
ailing Admiral
len Isla
chönemann
irius

5,7
8,7
8,5
8,2
7,5
9,3
7,8
8,2
8,8
8,5
6,5

a
ede
ede
ede
c
e
cd
ede
de
ede
b

Datum
volle
bloei

8.6
8.6
8.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
15.6
18.6
18.6

Kg-o jbrengst /100m 2
1978

1979

gem.
1978/79

130
137
155

164
171
232
137
188
170
166
152
152
213
141

147 abc
154 bc
193 d

152
137
101

119
131
102

170 c
154 bc
133 ab

136 ab
172 c
122 a

Gemidd.
vruchtgew. (g)

3,5
3,6
5,2
3,2
3,3
4,4
3,8
3,1
3,9
3,9
3,3

ab
bc
e
a
a
d
bc
a
c
c
a

Datum
middenoogst
15.7a
16.7ab
16.7ab
17.7b
18.7b
21.7c
21.7c
21.7c
24.7d
28.7 e
30.7f

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillenniet betrouwbaar
(P= 0,05).
1=ergkorte stengels, 10= erg langestengels.
Bij devroege rassen isGlen Clova een goede aanvulling ophet sortiment.
ikde erg produktieve Delight rijpt vroeg.Helaas zijn de erg goed smakende
uchtenvan dit ras erg licht vankleur en teer,waardoor dewaarde van
ilightmoeilijk tebepalen is.
Bij demiddentijds rijpende rassen lijkt Phyllis King eenwaardevolle aanillingvanhet sortiment.
Bij de late rassen rijpt Sirius enkele dagenna Schönemann.Nadelen van
rius zijn echtermatige produktie en dekleinevruchten dieverscholen zitten
iderhetblad endaardoormoeilijk teplukken zijn.Schönemann blijft bij de
latrijpende rassen tochhet bestevoldoen.
Aanvullend op de rasbeschrijvingen inhet Jaarverslag 1978kannog het
ilgendeworden opgemerkt overMailing Orion enMailingAdmiral:
Mailing Orion,goede groei,vrucht rond,goed van smaak,maarvrij korrelig
klein.Mailing Admiral,goede tot zeer goede groei,goed smakendemaar
einevruchten.Beide rassen lijken geenverbetering vanhetbestaande sortint.
Deresultaten vanderassenproefmetherfstframbozenenvanhet ras Zeva
rbsternte zijn samengevat intabel 19.
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Tabel 19.Gegevens rassenproef herfstframbozen (1978en 1979),
Kg/100 m

2

Datum
middenoogst

1978

1979

gemi dd.

Gem. vr.gew. (g)

Zeva Herbsternte

73

75

74

3,8

1 oktober

Heritage
Scepter
September
Baron deWavre

82
30
34
71

50
26
33
52

66
28
34
62

2,5
2,4
2,3
3,4

5 oktober
5 oktober
6 oktober
19oktober

ZevaHerbsternte voldoet hetbestemet een goede produktie vanvrij grote
vruchten.De rijptijd van dit ras isrelatief vroeg.Ook Baron deWavre en
Heritage gaven een redelijke produktie,de rijptijd vanBaron deWavre isechter laat, terwijl vanHeritage devruchtgrootte tegenvalt. Scepter en September
zijnniet interessant door de lage produkties en de tekleinevruchten.
Deproef isafgesloten enmet ZevaHerbsternte,BarondeWavre enHeritage
wordt eennieuwe proef opgezet.
Van enkele geïmporteerde nieuwigheden gafHeya (Finland)deeerste vruchten:
zewaren klein enkorrelig,maar goed van smaak.Ook de zwarte framboos Black
Hawk en de geleherfstframboosFall Gold gaven de eerste vruchten,die van
BlackHawkwaren ergklein,van Fall Goldwaren zeredelijk vangrootte engoed
van smaakmaar echter moeilijk teplukken.

Rode bessen
In tabel 20 zijnde gegevensvan derode-besserassenproef envan debeste
selecties uit de rassenoriëntatie samengevat.
Tabel20.Resultaten rode-besserassenproef, aangevuld met enkele gegevens uit
de rassenoriëntatie (gemiddeld 1976 t/m 1979,en opbrengst 1979).
Kg/100 m 2

Besgew.

1979

1976/79

(g)

JonkheervanTets
Stanza
Rotet
Rosetta
Rondom
B21

175
161
182
183
209
215

159
158
148
179
160
191

0,82
0,71
0,86
0,89
0,72
0,76

11,3
12,4
10,8
11,3

I.V.T.69012
I.V.T.69011
I.V.T. 6811

263
235
259

266
225
239

0,83
0,70
0,95

10,1
13,0

Ras

Aantal
bessen/
tros

6,7
9,5

9,7

Datum
volle
bloei

Datum
oogst

1mei
7 mei
27april
10mei
5 mei
8 mei

8 juli
20juli
24 juli
30 juli
31 juli
1aug.

9 mei
4 mei
9 mei

19juli
21 juli
30 juli

Bij devroege rassen iservoor Jonkheervan Tets nog geenvervanger,hoewel
daaraanwel behoeftebestaat.Bij demiddentijds rijpende rassenvalt de produktievanhet standaardras Stanza tegen,wellicht door dematige groei.De
I.V.T.-selecties 69011 en 69012rijpen ongeveer tegelijkmet Stanza en zijn erg
produktief.Beide selecties hebben lange trossen metvrij licht,gekleurde bessen
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de smaak iswatminder danvan Stanza. Eenverdere,uitgebreidere beproeving
noodzakelijk,maar zeker op plaatsenwaar Stanza zwakgroeit, zijn de I.V.T.lectiesbeproevenswaard. Een lichte voorkeur gaat uitnaar I.V.T.69012.
Bij de late rassen lijkenB 21 (een selectievan deheerMaarseuit Schellinkout)en I.V.T. 6811 goede vervangers voor Rondom. Rosettavoldoetwat minder
oor de lichtekleurvan debessen ende zure smaak.
In 1974werden op eenboomkwekerij een aantal 'zieke' en 'gezonde'moederantenvan Rondom geselecteerd. Onder 'ziek'wordt verstaan dat debladeren
en duidelijk afwijkende vormhebben (brandnetelbladachtig).Hetvoorkomen van
afwijkende bladvorm gaat gepaard met een geheel of gedeeltelijke onvruchtaarheid van de struiken.De 'gezonde'struikenhadden eennormale bladvorm.
In 1976werden nakomelingenvan zes zieke en zes gezonde klonen geplant,
jewelindepraktijkinRondombeplantingenmeestaldoorlopendmoetwordengeseleceerd opde afwijkende bladvorm, zijn inde proef de 'gezonde'klonennog steeds
ezond.Van de zes 'zieke'klonen iser éénwaarin geen afwijkende bladerenworangevonden.Waarschijnlijk isop deboomkwekerij te streng geselecteerd. De
/erigevijf 'zieke'klonenhebben alleveel afwijkende bladeren.
Tot dusverre gavende 'gezonde'klonen een duidelijkhogere produktie dande
Ljf 'zieke' (resp. 212en 63kg/100 m 2 ) .Bovendien zijnde trossenvan de 'geïnde'klonen langer en zijndebessen van de 'gezonde'klonen groter.

'•tte bessen
Vandewitte-besserassen Witte Parel enWittevanBar-le-Duc zijn deop:engsten redelijk tot goed.De trossen zijn goed gevuld maar debessen zijn
.ein(ruim0,5 g/bes).

'arte bessen
Ook in 1979kwam inbeide rassenproeven een aantal rassen tot goede produkes (tabellen21 en2 2 ) .Inde oudste proef voldeden opnieuwvooral Tenah,
ernaen de I.V.T.-selectie 6832 erg goed, terwijl ook BenLomond enBen Nevis
n goede produktie gaven.Van deoverige rassenvallen I.V.T. 6813 en Magnus
door telageopbrengsten.
In de tweede rassenproefwarenbehalve Tenah enTsema in 1979 ookMeitgo en
lgoergproduktief. Interessant lijkt ookWestra,een rasmet een ergopgaangroeiwijzedat op de rij zekernauwer geplant kanworden.
Met debeste rassen enselectieswordt op een praktijkbedrijf een demonstraeopgezet,waarbij tevens degeschiktheid van derassen voor mechanisch
gsten zalwordenbekeken.

lisbessen
Dekruisbesseselecties I.V.T. 72001 en I.V.T. 72002blijken even produktief
Whinham's Industry enAchilles: inhetvijfde groeijaar 250kg/100m 2 . Ook
vruchtgrootte isgoed.Derode vruchtenvan I.V.T. 72002zijn,integenïllingtotdievanWhinham's Industry nietbehaard enmooivankleur. I.V.T.
)01heeft gele bessen
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Tabel 21.Resultaten rassenproef zwarte bes,geplantvoorjaar 1975 (gemiddeld
1976-1979 enopbrengst 1979).

Tenah
Tsema
I.V.T. 6832
I.V.T. 69002
Baldwin
M 59-3
I.V.T.69010
Risager
Slitsa
Black Down
Wellington XXX
BenNevis
I.V.T.6813
BenLomond
Magnus

Kg/100 m 2

Besgew.

1979

1976-79

(g)

153
114
123
100
66
91
113
75
84
77
76
138
54
151
64

118

1,08
0,99
1,15
1,19
1,02
0,98
0,95
0,90
0,99
0,98
1,12
1,13
0,83
1,04
0,79

109
104
93
83
88
92
79
80
87
69
85
63
80
49

Aantal
bessen/
tros

Datum
volle
bloei

Oogst
datum *

6.7
5,8
5,2
4,8
5,0
5,0
5,1
4,6
4,9
5,0
4,2
3,9

5 mei
1 mei
14 mei
14 mei
5 mei
7 mei
8 mei
28 april
1 mei
3 mei
5 mei
2 mei
6 mei
4 mei
2 mei

17
18
22
25
24
20
22
15
18
20
20
16
26
16
16

-**
4,3
4,6

* Dagen injuli.
**Veel lossebessen.
Tabel 22.Resultaten rassenproef zwartebes,geplantvoorjaar 1976 (gemiddeld
1977-1979 enopbrengst 1979).
Kg/100 m 2

Tsema
Tenah
Baldwin
Black Reward
Wellington XXX
Slitsa
Silgo
Westra

Jet
Wassil
Lissil
Invigo
Meitgo
Strato
Stripta

1979

1977-79

Besgew.

(8)

Aantal
bessen/
tros

Datum
volle
bloei

144
134
91
91
78
88
123
86
61
76
99
50
149
53
57

103
98
75
78
73
76
86
71
60
60
67
48
78
42
41

0,99
0,94
0,91
1,15
1,08
0,96
1,18
0,99
0,74
1,10
1,00
0,70
0,78
1,40
1,12

5,5
5,5
4,3
4,7
4,1
4,7
3,9
7,3
8,3
3,6
3,7
5,5
4,3
2,7
3,4

4
2
4
10
5
29
6
5
8
7
8
7
8
27
28

mei
mei
mei
mei
mei
april

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
april
april

Bramen
IndebramerassenproefhadHimalaya indewinter 1978/79 hetmeest te lijden
vandevorst,daarnavolgde Thornless Evergreen, terwijl de overige rassen geen
schade opliepen.Bedford Giant enBlack Satinwarenopnieuw erg produktief,
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Oogst
datum

16
15
23
23
21
15
16
22
12
16
15
17
18
17
18

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
aug.
juli
juli
juli
juli
juli
juli

DirksenThornless bleef opnieuw inproduktie achter (tabel 23).Als aanvulling
pdebeschrijving inhetJaarverslag 1978moet gesteld wordendatde smaak van
lack Satin in 1979tegenviel.
?abel 23.Resultatenbramerassenproef,geplantvoorjaar 1976 (gemiddeld over
1977-1979 enopbrengst 1979.
iedford Giant

edford Giant
imalaya
lack Satin
hornless Evergreen
irksen Thornless

Kg/100 m 2
1979

1977- -79

Gemiddeld
vr.gew (g)

247
170
227
147
138

258
217
227
148
87

4,2
3,1
5,1
3,1
4,2

Datum
middenoogst
25augustus
5 september
13september
11 september
16september

Uithet inafbeelding 2weergegeven oogstverloop blijkt dat Bedford Giant
uidelijkhetvroegste ras isendatdeoogstvanBlack Satinwel vroegbegint,
aarvrij lang enregelmatig doorgaat. Thornless Evergreenheeft dekortste
lukperiode.

Bedford Giant

Black Satin

6e

7e

8e

9e

eelding 2.Oogstperioden bramerassen, J977/1979 (I e oogstweek ± 1-8 augustus)
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AFDELING BODEMKUNDE

ProjectPFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P.Delver

Plantdiehtheid,

stikstofbemesting

en boomstrodkbreedte

Perceel 22teWilhelminadorp iseendroogtegevoelige plaatgrond bestaande
uit circa 0,5 m zavel rustend op iets slibhoudend zeezand.Het grondwater daalt
inde zomer tot 1,3 à2,0mbenedenmaaiveld.Het zand isnietbeworteld.Hier
wordt de invloed bestudeerd vanvijf stikstofgiftenbij drieenkele-rij systemen enbijbeddenteelt.Doelvan de proef isvooral dedroogtegevoeligheid onder invloed vande plantdichtheid te lerenkennen.Bij de enkele rijenkomen
bovendienverschillen inconcurrentie voorals gevolgvande toepassing van
brede en smalleboomstroken.Afhankelijk vanhet plantsysteem variëren dezevan
1,5 tot 2,0 envan0,3 tot0,4 m. Debomenhebben sederthet planten in 1972
verscheidene droogteperioden ondervonden.Het proefras isSchonevanBoskoop.
Erwordt normaal vruchtdunning toegepast.
Als gevolg van extremedroogte in 1976 zijn in 1977beurtjaareffectenopgetreden,het duidelijkst bij nietmet stikstof bemesteveldjes,dichtebeplantingen ensmalleboomstroken.Deze effectenwerkten ookdaarna nog geruime tijd
door,watuit debloeirijkdom in 1979blijkt (tabel24).
Tabel24.Bloei (schaal0-100)enopbrengst van SchonevanBoskoop, achtste
groeijaar.
Plantsysteem
(m)

Aantal
Aantal
bomen/
bomen/
0,9 ha

BoomBoomstrook
strook

%bloei Opbrengst 1979
1979
kg/boom

1000kg/0,9 ha

bed
3,00 x 1,02
3,55 x 1,36
3,95 x 2.05

3330
3330
2930
2930
18601860
11101110

breed
breed
breed
breed
breed
breed

30
27
43

10,1
10,7
13,5
19,7

33,6
31,4
25,1
21,9

3,00 x 1,02
3,55 x 1,36
3,95 x 2,05

2930
2930
18601860
11101110

smal smal
smal smal
smal smal

31
27
35

9,8
12,3
15^9

28,7
22,9
17^6

21

Eenvergelijkingvandeachtereenvolgende jaren liet ziendatde opbrengstniveau's vandebedden envande 3,00 x 1,02m-rijenmetbredeboomstrook in
1978 en 1979 niethogerwas dan in 1974 en 1975.Bijhet 3,95 x 2,05 m- en in
watminderematehet 3,55 x 1,36 m plantsysteemwaswelvan eenopbrengsttoename sprake.Dedichtebeplantingenhebben in 1976doorveel tekleine, sterk
gescheurdevruchten en in 1977 door beurtjarigheid een scherpe terugval inkg-produktie latenzien.Datwas inmindere respectievelijkveelminderemate ook
het geval bij het 3,55 x 1,36- en3,95 x 2,05m-systeem. Een indrukvan de
vruchtgewichtenwordtbijdebespreking van project PFW 11 gegeven.
Afgezienvan debehandelingsinvloedenblijken opbrengst,beurtjarigheid en
vruchtgrootte indezeproef óók nog duidelijk opkleinehoogteverschillen van
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0,1 tot 0,2 m inhet terrein (invloed grondwaterstand),op de nabijheid van
eenconcurrerende populierenhaag enop denabijheid van drainsleuven tereageren. Indeverwerkte grond vandeze sleuven gaandewortels veel dieper, tot
circa 1,2m inplaatsvan 0,5 m inde zavel-op-zand-laag elders indeproef.
Deze laatste invloed wordt nader geanalyseerd omdat deze een indrukvanhet lage produktievermogenvanplaatgrond envanhetmogelijke effect vangrondverbetering door diepemenging kan geven.Zobleek deopbrengst gemiddeld over 1976
en 1977vanboomrijendicht langs een evenwijdigebredediepesleufvan een
ïoofddrain,hoger tezijndanvannaastgelegen rijenmetwortels tot slechts
:irca0,5 m.Voor de 3,00 x 1,02m-; 3,55 x 1,36m- en3,95 x 2,05 m-systemen
«rasditverschil respectievelijk 80,61 en53%.Ookhieruit blijkt de grotere
iroogtegevoeligheid vandichte plantsystemen.
Indeze proef zijntensiometerpotjesop 25cmdiepte ingegravenaanverschil.endezijdenvande stam en inverschillende plantsystemen.Evenalsvorig jaar
)leekde grond nanatte periodenaande noord- envooral deoostzijdevan de
itamsneller uit tedrogendanaande zuid- enwestzijde.Dit ishet gevolg van
inderscheppingvanneerslag doorbladeren bij overwegend zuidwestelijke windrichtingen.Ookdroogde de grond wat sneller uit naarmate dichter geplantwas.

"odembehandeling, kalibemesting en

druppelbevloeiing

Indeze proefmet in 1975geplantevirusvrije Cox's OrangePippin en Schone
anBoskoop opM.9, op perceel 7 teWilhelminadorp,komen onder andere de volendebodembehandelingen voor:chemische onkruidbestrijding in combinatiemet
etop deboomstrook mulchenvanhet opde rijstrook gemaaide gras (CC)of
demmetmulchen opderijstrook (CM);of onkruidbestrijdingdoor grondbewering gecombineerd met dezelfde tweemaaimethoden (MCenMM, gras respectievelijk
pdeboom- of grasstrook).
Het rasCox'sOrangePippingafvoor het eerst in 1979 eenaanwijzing voor
nwathogere opbrengst bij gebruikvanherbicidenop deboomstrook:de CC-en
•I-veldjesproduceerden 8%méér dan deMC- en,MM-veldjes.Bij de laatstewordt
boomstrook tweemaal per jaar tot eenbreedtevan tweemaal 0,8 m gefreesd.
:maaimethodehad geen invloed.Conclusies overbehandelingsinvloeden bijhet
idere,veel sterker groeiende,proefras SchonevanBoskoop konden nietworden
trokken.Ditwas vooralhet gevolgvanhet samenvallenvanbehandelingsverhillenmetvruchtbaarheidsverschillen veroorzaakt doorwindkeringen.

ternatief

geteeld

fruit

Insamenwerking met eengespreksgroep 'Alternatief geteeld fruit'zijnvoorhriftenvoor alternatieve bodembehandelingen uitgewerkt.Dezebeogenhetherciden- enkunstmestgebruik inappelboomgaarden tevermijden of sterk tevernderen, echter zodanig dat opbrengstdervingen tenopzichtevan gangbaremeodenbeperkt blijven tot circa 10%. Incombinatiemetvoorschriftenvoor evennsbeperkt gebruikvangewasbeschermingsmiddelen— o.a.doorverbod vanbelitingenna eenbepaalde datumvervóór de pluk— zou fruit kunnenwordenge>ldmet 'minimale toepassingvan chemischemiddelen'.Dergelijk fruit waarvan
teeltwijzen moetenkunnenworden gecontroleerd engegarandeerd, zou onder de
am 'alternatief geteeld fruit' indehandel kunnenworden gebracht.

55

Project PFW11(IB111): Betekenisvanstikstof voor opbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver

Stikstofbemestings

plantdiohtheid

en boomstrookbveedte

Indebij project PFW 10vermelde proef op perceel 22komen sedert 1973de
stikstofgiften0-70-140-210 of 280kg N perhavoor.Dedroogte in 1976 en later
(ook inlatere jarenzijn drogeperiodenopgetreden)heeftvooralbij weglaten
van debemesting sterkebeurtjarigheid veroorzaakt die zichook in 1979 nog in
eenveel lagerebloeirijkdomuitte (tabel2 5 ) .
Tabel 25.Bloei,opbrengst envruchtgewicht bij SchonevanBoskoop in 1979voor
onbemesteveldjes engemiddeld overbemesteveldjes.
Plantsysteem
(m)

Boom-

Bloei

%

strook 0 N

Kg per

70-

3,00 x 1,02
3,55 x 1,36
3,95 x 2,05

21
16
17
55

b
b
b

3,00 x 1,02
3,55 x 1,36
3,95 x 2,05
s
s
s

9
11
10

21
33
29
41
34
31
41

4,7
7,3
7,1

Vruchtg awicht (g)

70-

0N

280N

bed

boom

0N

280N

9,2
6,5
9,8
21,8

10,4
11,7
14,4
19,2

11,0
13,6
18,1

224
222
263

70280 N

187
193
211
185

186
195
200
203

193
208
214

Bijhetwijdste plantverband was dit alleenmerkbaar als er smalleboomstroken,
dusveel concurrentiedoor gras inhet rijpad,werd toegepast.Deverdere gegevens in tabel 25zijnsterkbeïnvloed door onregelmatigheden indebloei en
vruchtdracht samenhangend met debehandelingen endroogte.Een analysevande
samenhang perveldje tussenvruchtgewicht enpercentagebloei (drachtcijfers
waren nietbekend) leerde,datbij gelijkebloei devruchtgrootte toenamnaarmatewijder was geplant.Deze tendens komt ook intabel 25naarvoren, zijhet
wat onregelmatig.
Indezelfde proef zijndit jaar ook uitgebreid grondbemonsteringenuitgevoerd voor analyse opnitraat- en ammoniakstikstof.Bedoelingwas na te gaan
of de plantdichtheid invloed heeft ophet inspoelpatroonvankunstmeststikstof.
Er zijnvijf bemonsteringenbij drie stikstofniveau's envier plantsystemenuitgevoerd enwel laagsgewijs opdebredeboomstroken tot 60cmdiepte.Geconcludeerd werd dataanhetbeginvanhet seizoen stikstof langzamer inspoelt naarmatedichter werd geplant maar dat de stikstof bij dedichte plantsystemen later ook iets snellerverdwijnt,waarschijnlijkdoor opname.Verder trad inde
loopvanhet seizoen eennieuwe stikstofbron opdevoorgrond, namelijkverterend gras, echter uitsluitend bij de enkele-rijenwant indebeddenwordt niet
gemulcht.Inde0-10 cmlaag traden daardoor duidelijke concentratieverhogingen
indeboomstrookop.

Grondwaterstanden, stikstoftrappen

en vruchtdunning

OpKavel R18 inde polder Oostelijk Flevoland ligt een grote grondwaterstanden-stikstoftrappenproef vandeRijksdienst voor de IJsselmeerpolders.Deze
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werd al in 1965 geplant ensedertdienwordendrie stikstofniveau's (van 1974
af:0-50-150kg N perha) toegepast bij elf grondwaterregimes.Het onderzoek
is in 1977doorhet proefstation overgenomen,waarbij de oorspronkelijke opzet
aanvankelijk is gehandhaafd.
Eenbewaarproef methet ras GoldenDelicious vandeoogst 1978,bewaard tot
beginmei 1979, leverde geenbewaarziektenop.Welwas sprakevan eenbetere
vruchtkleur naarmateminder stikstof was gegevenvooral bijhoge grondwaterstanden (40-40cmbenedenmaaiveld, constant gedurende respectievelijk winter
en zomer). Bijde sortering vandebewaarde partijen kwamenkleine verschillen
invruchtgrootte naarvoren.Debeste sorteringwerd gevondenbijdehoogste
grondwaterstanden (40-40 en40-70 cmbenedenmaaiveld) enbijde laagste.Het
effectwerd waarschijnlijk veroorzaakt door lagevruchtdracht respectievelijk
uitgebalanceerde vochtvoorziening door diepere beworteling.
Ookvanhet rasCox'sOrangePippinvande oogst 1978werden partijenbewaard.Bijbeoordeling op 19december bleek er nogalwat zacht invoor tekonen,hetmeest inpartijenafkomstig vanhogegrondwaterstandennietlage stikstofgiften.Zowerd bijwinter-zomerstanden van 40-40, 40-70 en 130-130cm
benedenmaaiveld respectievelijk 20,11 en5%zacht aangetroffen enbij 0, 50
en 150kg N perha gemiddeld over dehele proef 12,11 en 7%.Het zacht hing
samenmet relatief lageopbrengsten per behandeling.
Inverband met devaak onbevredigende vruchtmaat indeze aanplant is in 1979
Dpdehelft vandeveldjes vruchtdunning toegepast.Voorheenwerd niet ofnauweLijks gedund,de opbrengstenwarenvaakhoog, lieten somsbeurtjaareffecten zien
2ntekleinevruchten.Op 8juni isop éénvan dè tweeherhalingsblokkenmet
),15%carbaryl gespoten (50%werkzame stof). Het effect daarvanwas niet sterk.
Jitvruchttellingenop takgedeelten,uitgevoerd op8juni en 17juli (nade
rruchtrui),bleekbij Cox'sOrangePippindat zónder carbaryl bij eenhoge respectievelijk lage stikstoftoestand vanhet gewas nog 47,4 en44,0^vanhet aanhankelijkeaantal geteldevruchten overwas.Met carbaryl was dit 38,5%en34,5%.
Ietcarbaryleffeetwas dus zwak.Soortgelijke rui-endunningseffectenwerden
littellingenbij GoldenDeliciousberekend. Daarnawerd nogverder gedund met
Iehand.Bedoeling vandit alleswas eenvergelijking tekrijgenvan stikstofïngrondwaterstandseffectenbij te zware enbijmeermet praktijksituaties overeenkomendedracht.
Bij de pluk en lateresortering bleekhet effect vandemaatregel onbevredi;end tezijn geweest.Bij Cox'sOrange Pippin,ongedund,washet gemiddelde
rruchtgewicht 99gramwaarbij 65respectievelijk 35%vande partij inde sor:eringenkleiner engroter dan 65mm viel. Gedund gaf eengemiddelde opbrengstIervingvan 18%waarbij hetvruchtgewicht op slechts 108guitkwammet47%
•espectievelijk 53%vandevruchten inde klassenkleiner engroter dan 65mm.
toortsgavenongedund engedund nabewaring 3% en 6% stip.
Bij GoldenDeliciousveroorzaakte dedunning eenvermindering vandekg-opirengstmet 32%.De gemiddeldevruchtgewichten, ongedund engedund,waren 106
m 136gram.Hetdunnenheeftdusbij geenvanbeideproefrassen tot partijen
an gewenstemaatsortering geleid. Interacties van stikstof-en grondwatertandseffectenmethet dunnenwerdenniet gevonden.
rondonderzoek op oplosbare stikstof
Het 'stikstof-mineraal'-onderzoekaangevangen in 1978werd in 1979voortezet op circa 40bedrijven indiverse fruitteeltgebieden.Het betreft perioiekebemonstering en stikstofanalysevandegrond totbewortelingsdiepte in
eboomstrook. Debemonstering wordt uitgevoerd door eenmedewerker van het
onsulentschap inAlgemene Dienstvoor Bodemaangelegenheden indeTuinbouw,
r zijnbedrijvenbijbetrokkenmet aanplantingenwaarinnietofmet 50à
00kg Nper hawordt gemest.Bij het proefras Golden Deliciouswordt ook
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bladanalyse toegepast.Het op sommigebedrijven al enkele jarenniet bemesten
wordt almin ofmeer duidelijk inde stikstofgehaltenvan hetblad herkend.

Project PFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelbladengrond
P. Delver

Inverband met de positieve samenhangwelke erbestaat tussen de kalitoestand
vanappelbomen en stip enzacht richt de advisering inons land zich alverscheidenejaren opbeperkingvandekaligiftenbinnen toelaatbare grenzen.Verwaarlozingvandebemesting leidtweliswaar totkleinereverliezen aan stip enzacht
maar opdenduur ook tot teruggangvan de produktiviteit enwellicht ookvande
smaakkwaliteit.Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek tracht factoren te onderkennen
welke,naastdekalitoestand vande grond,deopnamemedebeïnvloeden. Tevens
wordt de samenhang onderzocht tussenhet kaligehaltevanbladeren envruchten
enerzijds endeproduktie enkwaliteit anderzijds.

Plantdiahtheid,

stikstofbemesting

en kalivoeding

Indebij de projecten PFW 10en 11besproken proefmet Schonevan Boskoop
op perceel 22teWilhelminadorp worden regelmatig sterk uiteenlopende kaligehalten inhetblad aangetroffen. Zovarieerden in 1978degehalten tussende
veldjes vaninbegin augustus bemonsterd blad van0,48 tot 1,42%K.Dezewaarden
zijntendele zo laag,omdat het ras SchonevanBoskoop vannature lage gehalten
bezit.Het ras isook gevoelig voor kaligebrek. Daarnaast hebbenjarenlang nietbemestenmet kali endroogte in 1978een rol gespeeld.Er zijn dat jaarhier:
endaar albeginnendesymptomenvan randjesziektewaargenomen.Dank zijhetveel
natterevoorjaar zijndeze gebreksverschijnselen in 1979 niet opgetreden.
Uit eenbewerkingvandegegevens van enkeleproefjaren gezamenlijk kwam naar
vorendat stikstofgebrekopdeON-veldjes (zieproject PFW 11)samenging met
hogeK-gehalten inhetblad.Opmet stikstof bemesteveldjeswerden lagere
K-gehalten aangetroffen enwel lager naarmatede plantdichtheid groterwas.Verhoging van de giftengingbij de enkele-rijsystemen samenmet een lichte stijgingvan deK-gehalten inhet blad. Ditwordt toegeschreven aan toenemende produktievan gras opderijstrookwaardoor bijhet mulchenopdeboomstrook meer
kali inomloopkomt.Indebeddenwordt niet gemulcht.Hogere stikstofgiften
hebbenhier totverder dalendekaligehalten inhetblad geleid,een effect dat
mededoor droogte,geaccentueerd door stijgende zoutconcentratie,isveroorzaakt.

Bodembehandeling, kalibemesting en

druppelbevloeiing

Op perceel 7heeft de sedert 1976 jaarlijks uitgevoerde bemestingmet 300kg
K 2 0 perha in 1979 een duidelijkemeeropbrengst opgeleverd vergeleken met
steeds onbemeste veldjes.Het bemestingseffectwerd enigszins versterkt door de
druppelbevloeiing. Zonder ( ) enmet druppelbevloeiing indrie perioden tussen
1mei en 15september (+++)bedroeg demeeropbrengst doorkalibij virusvrije
Cox's Orange PippinopM.9 respectievelijk 8en 11%.Bij SchonevanBoskoop,
met eenveel hoger produktieniveau,was dit 9 en 18%. Een interactie tussenhet
bemestingseffect endedruppelbevloeiing kwam ook indeK-gehalten inhetblad
naarvoren.In augustus 1978waren deze gehaltenbij Cox'sOrange Pippin zonder
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bevloeiing, onbemest enbemest respectievelijk 1,21%en 1,41%K.Met bevloeiing:
1,31 en 1,63%K. Ook SchonevanBoskoop vertoonde in 1978 zo'n interactie.Waarschijnlijk als gevolg van eennivellerende invloed doorhetnattevoorjaar en
derhalve achterwege latenvan debevloeiing inde eersteperiode (1mei tot 15
juni),werd in 1979 geen afhankelijkheid vanhetkali-effect vanhet druppelen
gevonden.
Chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking opdeboomstroken heeft
bijbeide proefrassen ietshogereK-gehalten inhet blad veroorzaakt vergeleken
met frezen.
Met Cox'sOrange Pippinwerden in 1978herhaalde bladbemonsteringen uitgevoerd,namelijk negenkeer tussenbeginjuni enbegin oktober.De seizoenfluctüaties inK-gehalten (maximaal ±30%K indemaanden juli - september)vertoonden een samenhangmethet neerslagpatroon. Duidelijke regenperioden na
droogteworden 2à3weken later inhogereK-gehalten weerspiegeld.
Van debeide rassen indeze proef is eenaantal goed dragende bomenuitgekozen opveldjes waarvan op grond vanvoorgaande analyses konworden aangenomen
dat ze sterk uiteenlopende K-gehalten inhetblad bezaten. Perboom zijnbladen plukrijpe vruchtmonsters verzameld enbewaard. Met devruchten zijn naverschillende bewaarduur smaakproevenuitgevoerd. Een eerste indrukwas datgeproefde en inhet laboratorium bepaalde zuurgehalten zowel onderling alsmet
deK-gehalten inhetblad goed en positief zijn gecorreleerd.
D

lantgatbehande

ling

Ineen proefvan de afdeling 'Teeltonderzoek Grootfruit'met in 1977geplanteJonagold opM.9 zijn in 1978en 1979bladmonsters onderzocht.Druppelbei/loeiingelk jaarvlakbij de stam, enafgewerkte champignonmest nahet planten
rond de stam toegepast,gingen inhet tweede en derde jaar gemiddeld samenmet
),04 en0,13%hogere K-gehalten inhetblad. Potgrond inhetplantgat verlaagde
Iegehaltenmet 0,05% K.

VojectPFW49(IB305):Stipinappels
?.Delver

^roefplekkenonderzoek
Over een inzuidwest Nederland in 1973 en 1974door A. Pouwer uitgevoerd
»roefplekkenonderzoekkwam eenrapport gereed. Het betreft een studie over de
>ladsamenstelling van Cox'sOrange Pippin en Golden Delicious op een grootaan:alfruitbedrijven.Een aansluitend onderzoek in 1975en 1976,over de samenlangtussenblad- envruchtsamenstelling enbewaarresultaten (stip, zacht)bij
)ox'sOrange Pippin enSchonevanBoskoop, isnog nietmet een publikatie afge:loten.

'ruahtgroeime

tingen

Evenals vorig jaarwerd veel aandacht besteed aan devruchtgroei van Cox's
•rangePippin. Door vaakherhaaldemetingen inhet groeiseizoen,van de
ruchtdiameter indiverse proeven,wordt getracht eenverband tevinden tussen
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dedagelijkse bijgroei gemeten overkorte perioden en deweersomstandigheden.
Het onderzoekwerd voor eendeel ook uitgevoerd op enkele proeftuinen. Totaal
zijn circa 19000metingenverricht.Hetmeer of minder sterk door celstrekking
uitgroeienvan vruchtenwordt als eenbelangrijke factorbij de ontwikkeling
van de stipgevoeligheid gezien.Voorspelling daarvan op grondvan deweersomstandigheden zou eenondersteuning van devoorspelling van stipkansen kunnen
betekenen.Ook in 1979werd een duidelijk positief verband gevonden tussenhet
uitgroeien endedagelijkse maximum temperaturenmaar ditverband wordtwaarschijnlijk beïnvloed door andereweersfactoren (neerslagverdeling, instraling)
enhet vochtleverend vermogen van de grond.

Potproef
Een in 1977begonnen proef met 216bomen Karmijn de Sonnavillemoest voortijdigworden belndigd. Deproef had totdoel de invloed van snoei,schaduw
doornetten enverschillen invochtvoorziening opde calciumvoorzieningvan de
vruchten en op de ontwikkeling van stip en zacht na tegaan.Door de strenge
winter zijn echter 80%van de inde potten buiten opgestelde bomen doodgegaan.

Bespuitingsproef

in 1978

Ineenmetvierjarige bufferbomen Cox's Orange Pippinop perceel 7uitgevoerdeproefwerden vaakherhaalde vroege en latebespuitingenmet enkele
concentraties calciumnitraat (flakes enprills),calciumchloride,Wuxal-suspensie 2enFerrocal vergeleken. Enkele conclusieswaren datkalksalpeter prills
ingebruikelijke concentraties even goed bruikbaar zijn als flakes.Calciumchlorideveroorzaakt invergelijkbare calciumconcentraties eerder bladverbranding dankalksalpeter.Het opvoeren vanhet aantalbespuitingen door eerder,
namelijk ook tussen eindmei enbegin juli al enkelebespuitingen uit tevoeren,
brengt nietwaarneembaar meer calcium in devruchten. Verhoging van de concentratievan laat uitgevoerdebespuitingen doet ditwel.Opgespoten calcium
dringt alna tweeweken diep indevrucht, totbij hetklokhuis door.Wuxalsuspensie 2brengt duidelijk calcium indevruchtmaar moet dan inhogere
concentraties dan aanbevolenwordenverspoten om eenmet andere middelenvergelijkbaar effect tekrijgen.

Bespuitingsproef

in 1979

Het fytotoxische effectvan calciumchloride is,eveneens op perceel 7,onderzocht ineenbespuitingsproef met vijfjarige Cox'sOrange Pippin. Zesvroege
bespuitingen tussen 21 juni en 2augustus met 0,7; 1,0 of 1,3% CaCl2-oplossingen
hebben flinke,met de concentratie sterk toenemende vruchtrui en bladverbranding
veroorzaakt.Uitherhaalde metingen van devruchtdoorsnede konniettemin slechts
een zwaknadelige invloedvan debladverbranding ophetuitgroeienvan devruchtenwordenvastgesteld. Ook uit de oogstgegevens bleek dat zware bladverbranding
vanaf begin juli devruchtgewichten slechtsweinig had verminderd.
De latebespuitingen tussen 30 juli en 10september,met dezelfde concentraties,veroorzaakten eveneens bladverbranding zijhetminder zwaar dan de vroege
enop eenveel later tijdstip beginnend.Hier kon,noch uit de vruchtmetingen
noch uit devruchtgewichten bij depluk, een invloed ophetuitgroeien worden
aangetoond.Er is eenbewaarproef opgezet en er zullenvruchtanalyses worden
uitgevoerd.
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Boderribehandeling, kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Met de oogst 1978van Cox'sOrange Pippinop perceel 7is eenbewaarproef
tgevoerd welke op 11decembervan dat jaarwerd geruimd.Uit het in zeergeingematevóórkomen vanuitwendig stip + zacht (2%)envan inwendig stip (5%)
coneen grotere stipgevoeligheid worden afgeleid vanvruchten afkomstig van
ldjesmet onbewerkte,metherbiciden behandelde boomstroken,vergelekenmet
ewerkte grond. Ookkalibemesting en druppelen gaven ietsmeer stip enzacht.
Van deoogst 1979werdenvanbeide proefrassen partijenbewaard. Uitwendig
stip enzacht inSchonevanBoskoop bewaard tot 18januari bevestigde de eerder
enoemde effecten:chemische enmechanische onkruidbestrijding gaven, gemiddeld
>vergrote aantallenveldjes 6,5 respectievelijk 3,9% stip + zacht;niet enwel
Iruppelen4,7 en 5,7% enniet enwel met kalibemesten 4,9 en5,5%.
Inderzoek inde praktijk
Tenbehoeve van eencirca 20aanplantingen Cox'sOrangePippin omvattend
nderzoek inde IJsselmeerpolders zijn op uitgebreide schaalblad- envruchtlonsters geanalyseerd. Departijen zijnookbewaard zodat de gegevens inzicht
unnenverschaffen over derelatie tussen debewaar- en gewasanalyseresultaten.

rojectPFW53(IB327):Druppelbevloeiing indefruitteelt
Delver

odembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Indeproefmet in 1975 geplantevirusvrije Cox's Orange Pippin en Schone
anBoskoop opM.9 is inde perioden I (1mei tot 15 juni), II (15juni tot1
gustus) en III (1 augustus tot 15september) gemiddeld perdag respectievejk 0-9,6 en 13,1 literwater per boom gegeven.Het zeernatte voorjaar
aktedat pas op 2julimet druppelenwerd begonnen.Het jaar 1979was tijdens
t groeiseizoen aandekoele somberekant.Tabel 26 geeft eenoverzicht vande
t nu toebereikte opbrengstresultaten. Dezewekken de indruk dat zowel kaliïmestingals druppelenhet opbrengstniveau hebbenverhoogd.Alleenhetwater:veninde tweede en derde periode heeft effect gehad,wat in overeenstemming
met hetwaterregime totnu toe.Gemiddeld isover devier proefjaren namejk 2,4; 13,0 en IJ,7 literwater perboom enper dag gegeven.Bovendien was
periode Ivrijwel geen sprakevandroogte.

•dervanging van

regenwater

Indebovengenoemde proef opperceel 7wordt getracht gegevens teverkrijgen
orhet opstellen van eenwaterboekhouding voor een aanplant met grasstroken,
derdeel daarvan isde neerslag inhet groeiseizoenwaarvan het devraag is
Ikdeel aandepositievekant van devochtvoorziening van de vruchtboommoet
rden ingevuld.Een groot deel komt namelijk aanhet gras inde rijstrook ten
ede, terwijl eendeel ookdoor deboombladerenwordt onderschept (intercepe). Over dit laatste zijnwaarnemingen verricht doormiddel van talloze jamtjes,waarop trechtertjes omhet regenwater op diverse plaatsen rond de boom
tevangen.Het onderzoekwerd uitgevoerd bij het grootbladige,nog nietge-
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heel volgegroeide proefras Schone vanBoskoop,plantverband 3,50 x 1,60 m.Het
bleek dat gemiddeld over de geheleboomstrookbreedte van 2,0mcirca 8%minder
zomerneerslag viel dan op de rijstrook. Ditverlies isbelangrijker dan zij lijkt
omdatdeondervanging voornamelijk plaats vindt op eendichtbewortelde zonerond
de stam envooral tennoordoosten daarvan.Hier kandeondervanging plaatselijk
wel 25%bedragen.
Tabel 26.Totaal-opbrengst overvier proefjaren bij druppelen indrie perioden
(I, II,III),zonder enmet kalibemesting.
Behandeling

II

III

Bemesting Opbrengst 1976-1979,kg/boom
K
Schone
Cox's O.P.
Scho van Boskoop
27,1
29,5
28,9
31,4
29,1
30,6
33,5
29,0

50,0
54,6
51,4
58,8
54,4
53,2
61,4
59,7

Verdamping
Doormiddel van twee evaporimeters,model ICW,opgesteld terhoogtevan de
toppenvan debomen (1,70m) enruim daarboven (3,20m)werd vastgesteld datde
verdamping duidelijk toeneemtmet dehoogtebovenhet gewas.Deverdamping van
de eerstgenoemde bedroeg gemiddeld 84%van dievan de tweede,terwijl deze
laatsteweer 90%van deverdamping aanweeswelke ophet inhetvrijeveld opgesteldemeetstationWestmaaswerd geregistreerd. Deverdamping indeboomgaard op
3,20meter hoogtewas dit jaar doorgaans niethoger dan 15mm perweek.

Tens^ometerwaarnenrlngen
Op depercelen 7en 22 (projectPFW 10en 11)zijnookdit jaarweer opuitgebreide schaalwaarnemingen gedaan overdeuitdroging van de grond. Daartoe
werden circa 90tensiometers inbedrijf gehouden enafgelezen.Uit dewaarnemingenbij appelwerd hetvolgende geconcludeerd:
1.Als gevolgvanhetnattevoorjaar begonnende tensiometers pasna 20juniop
te lopen.Daarnableef de grond,althans op 25 cmdiepte,vrijwel constant
droog tot 25augustus;
2.Op 0,50 m noordelijk envooral oostelijkvan de stam lopen tensiometers bij
uitdroging sneller op endalenbij regenval langzamer dan ten zuiden enten
westenvan de stam;
3. Indichtebeplantingen (perceel 22,SchonevanBoskoop)droogt de grond
sneller uit enwordt langzamer bevochtigd dan inwijde;
4. Indruppelplekken, als gevolgvan dichterebeworteling, lopen tensiometers
bijuitdrogingvanaf veldcapaciteit,en inperiodendat ernietwordt gedruppeld sneller opdanelders.
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'eworte lingsonderzoek
Aan profielwanden, inde rijrichting tussen tweebomen en tot0,60 mbeworelingsdiepte, zijnbijdenuvijfjarige proefbomen Schonevan Boskoop op
erceel 7wortelopnamenverricht enwel indrieprofielkuilenbij de zesmet
alibemestedruppelobjecten (zievoor,tabel26). Onder druppelplekken enter
reedtevan circa 60 cmwerden hogerewortelconcentraties aangetroffen danop
yereenkomstigeniet-bedruppeldeplekken. Deverschillen namen toe naarmate
eerenvooral inde latere perioden II en IIIwas gedruppeld. Bij debehandeLng+++was hetverschil inwortelconcentratie middenonder het druppelpunt
t duidelijkst,namelijk 60%meerwortels dunner dan 2mm.

"ojectPFW15:Chemische onkruidbestrijding bij grootfruit
J. Bolding

'.strijding van wortelopslag bij appel
De in 1976 aangevangen proef terbestrijding vanwortelopslag bij Melrose
>M.9werd op 6juni 1979met demiddelen Roundup (0,6%), Dicamix-F (0,6%)en
poff (4%)gespoten.Bij tellingenvan de levende opslagscheuten op 1juni bleek
:deromdatdenawerking van demiddelen Roundup enDicamix-F goed was.Onbendeld enTipoff gaven eenduidelijke toenamevanhet aantal opslagscheuten
:zien tenopzichtevan datbij de aanvangvan de proef in 1976.Bij eencon51e inhetvoorjaar van 1979 ophet afsterven vanboomwortelswerden erbij
envan debehandelingen dodewortels aangetroffen.
Ineen andere proefwerd in 1979dewortelopslag bijWinston opM.9 met
undup (1%)gespoten enwel op 12juni, 3juli, 20juli of 3 september. Doel
s omna te gaan inwelk ontwikkelingsstadium van deopslag, schade inhet
advan deboomoptreedt.Bijwaarnemingen innovemberwaren erbijonbehanldebomen,waarvan de opslag op 12juniwas afgestoken,duidelijk nieuweopagscheuten gevormd.Debespuitingen van 12juni en 20julihadden devorming
nnieuweopslag ietsminder onderdrukt dan dievan 3juli, terwijlde laatste
spuiting geenof nauwelijks effect had.
Schade indebladerenvandebomen isniet opgetreden.Deeffecten van de
wandelingenkunnennietwordenvervolgd, omdat debomen inmiddels zijngeid.
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ProjectPFW14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid bij vruchtbomen
J. Tromp

Regulatoren
Bij de in 1977begonnen en in 1978opdezelfdewijzevoortgezette potproef
met Cox'sOrange Pippin,waarin groei enbloemknopvormingwerden bestudeerd
onder invloed vanhet tijdstip van stikstoftoediening (vier tijdstippen:begin
april,eindmei,eind juli en eind september) incombinatiemet een 'vroege'
(enkelewekennadebloei)of een 'late' (kortnahet afsluiten van de scheutgroei)bespuiting met GA 4 + 7 (concentratie 800dpm),werdenbloemtellingenverricht. Inovereenstemming met deuitkomstenvan hetvoorgaande jaar (Jaarverslag 1978,blz. 63)had het tijdstip van stikstoftoediening nauwelijks effect
opdematevanbloemknopvorming. GAi,+7 beïnvloedde debloemknopvorming nadelig
enwel het sterkst bij de 'vroege'bespuiting.
In een in 1978aangevangen proefmet éénjaar oudeboompjes van wederom
Cox'sOrange Pippinwerd steeds inopeenvolgende periodenvan ongeveer zeven
weken (24/4-12/6, 12/6-31/7,31/7-18/9 en 18/9-6/11) een aantal boompjes in
horizontale stand gehouden.Behoudens enkele controlegroepenwerden alle boompjes eenmalig enkelewekenna debloeimet GA^+y (concentratie800dpm)bespoten. Al deze behandelingenwerdenuitgevoerd bijboompjes diehetzijmetnitraat,hetzijmet ammoniumwarenbemest.Uit debloemtellingen van 1979bleek
datdebekende gunstige invloed van dehorizontale stand op de bloemknopvorming
het sterkstwasbij deboompjes dievan 12/6-31/7horizontaal werden gehouden.
Overigenswas bijdemet GA^+ybespotenboompjes hetniveauvan bloemknopvorming
weer veel lager danbij vergelijkbare onbespotenboompjes.Devormwaarin stikstofwerd toegediend was niet of nauwelijks van invloed opdevorming van bloemknoppen,ongeacht de overigebehandelingen. Ditbevestigt deuitkomsten van
voorgaande proeven (ziebijv. Jaarverslag 1977,blz.59 en 1978,blz.63).

Invloed van de lichtintensiteit,
de relatieve
luchtvochtigheid
peratuur op het gedrag van geoculeerde onderstammen van appel

en de

worteltem-

Indeklimaatkamerswerd vanaf half februari tot eind april een proefuitgevoerd met jongemet Cox'sOrange Pippin geoculeerde onderstammenM.9, M.26en
MM.106 (oculatiedevoorgaande zomer uitgevoerd). Erwerd nagegaanwat de invloed isvan de lichtintensiteit (circa 20.000 en 10.000 lx),incombinatiemet
derelatieve luchtvochtigheid (80-100% en circa 50%)en deworteltemperatuur
(18°en8°C)opde scheutgroei,debladontwikkeling, de droge-stofproduktie,
hetwaterverbruik ende opname enverdeling vanmineralen.De proefwerd uitgevoerd met onderstammen die al ongeveer eenjaar tevoren indepottenwarengeplant,dit integenstelling metvoorgaande soortgelijke proevenwaar die tijd
slechts ongeveer tweemaandenbedroeg.Enkeleuitkomstenwordenhier gegeven.
De scheutlengtewasbijbeide lichtintensiteiten gelijk,maar de totale
droge-stofproduktiewas vrijwel steeds bijhoge lichtintensiteit hetgrootst.
De lage luchtvochtigheid ende lageworteltemperatuur beïnvloedden de scheut-
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roei ende totaledroge-stofproduktie inhet algemeen nadelig.Hoewel de
roge-stofproduktie per eenheid vanbladoppervlak tussendediversebehandelinensterkeverschillenvertoonde,was er geenduidelijk patroonherkenbaar. In
vereenstemming met deverwachtingwas de transpiratie per eenheid vanbladopervlakbijhoge luchtvochtigheid veel geringer danbij lage luchtvochtigheid,
ok de lage lichtintensiteit ende lageworteltemperatuurhadden een, zijhet
iet zeer sterk, remmend effect opdeverdamping.
Voor zover gereed blijkt uit demineralen-analyses datbijde lage invergeijkingmet dehoge luchtvochtigheid naarverhoudingwatmeer calcium dan kalium
erd opgenomen.De lichtintensiteit had geen invloed opdeCa/K-verhouding in
eboom.Opmerkelijk isdat dit ook goldvoor deworteltemperatuur. Invoorgaane proeven (ziebijv. Jaarverslag 1977,blz. 60)werd gewoonlijk een duidelijk
ogere Ca/K-verhoudingbij lageworteltemperatuur gevonden.

nvloed van de worteltemperatuur

op de samenstelling

van xyleemsap bij

appel

In eenverwarmde kas (temperatuur omstreeks 18°C)werd vanaf begin uitlopen
edurende tweemaanden elke twee tot zevendagenxyleemsap verzameld van jonge
ppelonderstammenM.7,waarbij deworteltemperatuur hetzij op ongeveer 18°C,
etzijopongeveer 8°Cwerd gehouden. Inhet sapwerden de aminoverbindingen
sparagine,asparaginezuur, glutamine, glutaminezuur enarginine en deminealenkalium, calcium enmagnesium kwantitatief bepaald. Inovereenstemming met
egevens uitvroeger onderzoekwas de concentratie vanasparagine +asparaginejursteedsverreweghethoogst.Bij de lageworteltemperatuur was evenwel de
erhouding asp.+asp.zuur/glu.+glu.zuur duidelijk lagerdanbij dehoge tempeituur.Evenzowas het aandeel van argininehet laagst bij deworteItemperajurvan8°C.Wat betreft demineralenwas kalium kwantitatief steedshetbeïngrijkst.Calciumwas ook ruimschoots aanwezig maar het aandeel vanmagneLumwas steedsvrijklein.DeCa/K-verhouding was bij de lageworteltemperaïurmeestal wat hoger danbijdeworteltemperatuur van 18°C.

ivloed van de relatieve
rpel

luchtvochtigheid

(R.V.) op de bloemknopvorming

bij

Inhetvoorjaarwerdenbloemtellingenverricht bijde in 1978uitgevoerde
oef (Jaarverslag 1978,blz.65)waarin drie jaar oudeboompjes van Cox's
angePippinwerdenonderworpen aanvier luchtvochtigheidsregimes, teweten:
R.y. continuhoog;B.R.V. continu laag;C.R.V. laag tothalverwege het
izoen,daarna hoog en,omgekeerd,D. R.V. eerst hoog,daarna laag.DebehanilingenA enDbeïnvloedden debloemknopvorming sterk nadelig,watwaarschijnjk samenhangt met de invergelijking met B enC zeer sterke scheutgroei.VerigingvandeR.V. halverwegehet seizoenhadweinig invloed op zowel debloemïopvormingals de scheutgroei.Daarentegen hadverhogingvan deR.V. halverigehet seizoen eenongunstige invloed op devorming vanbloemknoppen,dit
idankshet feit datde scheutgroei maarweinigwerd bevorderd.Het lijkt onarschijnlijk dat deR.V. rechtstreeks debloemknopvorming beïnvloedt.
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Project PFW39:Defysiologie vandevrucht voordeoogst inverband metde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de daglengte
samenstelling
van bladeren

op de scheut- en de vruchtgroei
en vruchten bij appel

en op de minerale

Indeklimaatkamers werd bij drie jaar oudeboompjes van Cox'sOrange Pippin
de invloed van dedaglengte (8en 14uur)onderzocht.Deoverige conditieswarenzoveel mogelijk gelijk.
Dekorte daglengtewasvan zeer nadelige invloed opde scheutgroei hetgeen
vooral totuiting kwam inhet aantal scheuten.Evenzowaren ookde vruchten
veelkleiner bij een lichtduur van 8danbij 14uur.
De concentratievankalium,calcium,magnesium, stikstof en fosfor inbladerenwas steedshet laagst bij de lange lichtduur,watwellicht gezienhetverschil inscheutgroei eenverdunningseffect is.Watbetreft devruchtsamenstellingwas daarentegen dehoeveelheid vande diversemineralen per vrucht inhet
gehele seizoenduidelijk hethoogst bij de langedaglengte.Wanneer evenwel het
verschil invruchtgrootte tussenbeidebehandelingen inrekeningwerd gebracht
envruchtenvan gelijk gewichtwerdenvergeleken danbleek metnamevoor kalium
enstikstof hetniveaubijkortedaglengte hoger tezijndanbij langedaglengte.

De invloed van de lichtintensiteit
nerale samenstelling
van bladeren

op de scheut- en de vruchtgroei
en vruchten bij appel

en op de mi-

In een tweedeklimaatkamerproefwerd eveneensmetdriejarige Cox's Orange
Pippinde invloed vande lichtintensiteit ophet gedragvandeboomonderzocht.
Erwarenvier behandelingen, teweten:
A. lichtintensiteit continuhoog (circa 20.000lx);
B. continu laag (circa 10.000lx);
C.hoog tothalverwegehet seizoen,daarna laag en,omgekeerd,
D. eerst laag,daarnahoog.
De totale scheutlengte perboomvertoonde geengroteverschillen tussen de
behandelingen.Uitgedrukt ingdroge stofwas de scheutgroei echterbij hoge
lichtintensiteit sterker danbij het lage lichtniveau.Verhogingvan de intensiteithalverwegehet seizoenverhoogde dedroge-stofproduktieenigszins;verlagingvande lichtsterktehad eenvrij gering nadelig effect.
Devruchtgroeiwerd bijdehoge lichtintensiteit duidelijkbevorderd.Verlagingvanhet lichtniveau halverwegehet seizoenwas nadelig voor devruchtgroei.
Of het omgekeerde,verhogingvande lichtintensiteit halverwege, enige invloed
opdevruchtgroei had,kon nietworden vastgesteld.
De chemische analyses zijnnogniet gereed.

De invloed van ontbladering
van appel

en ringen op de mineralenvoorziening

van de vrucht

Inhetverslagjaar kwamende analyses gereed betreffende een in 1978uitgevoerde proef met SchonevanBoskoop waarin eind juli een groot aantal
vruchtendirect onderhet aanhechtingspunt werd 'geringd'. Debedoeling hiervan
was na tegaan inhoeverrehet onderbrekenvan deaanvoer vanassimilaten en
mineralenviahet floëem (bast)degroei endemineralenvoorzieningvan de
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vrucht beïnvloedt. Inovereenstemming met deverwachting wasvan vruchtgroei
nauwelijks nog sprake.Opmerkelijk was evenwel datde calciumaanvoer normaal
voortgang vond, terwijl devoorziening vankalium enmagnesium geheelwerd
onderdrukt.
Methetzelfde oogmerkwerd in 1978bijovereenkomstigebomenhet onderdrukkenvande aanvoer viahet floëembewerkstelligd door eind juli eentotaleontbladering uit tevoeren.Deuitkomsten kwamen geheel overeenmet dievan de
hierbovenbeschreven ringproef.Devruchtgroei kwamnagenoeg geheel tot stilstand evenals de aanvoer vankalium enmagnesium.Het calciumniveau (mgCa/
vrucht)vertoonde evenwel eenzelfde stijging alsbij niet ontbladerdebomen.
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Project PFW 51:Bastaantasting bijappelenpeer
H.A.Th,vander Scheer

Het onderzoek naar devatbaarheid vanCox'sOrange Pippinvoor ascosporen en
conidiënvan Nectria
galligena
ende invloed van de inoculumdichtheid werd
voortgezet.Evenals inbeidevoorgaandewinterswaren conidiënvirulenter dan
ascosporen en— metname indecember— leidde eenhogere sporendichtheid vande
suspensie totmeer aangetastewonden inde gesteltakkenvan de appelbomen.
Ineenveldproef op appelbomen vanhetras Cox'sOrange Pippinwerden fungiciden getoetst ophunbestrijdingseffeettenaanzienvanvruchtboomkanker.Op
17april 1979werden de proefbomenbespoten envooraf ofdaarnawerden inde
gesteltakkenwonden gemaaktmet eenboorrasp.Dezewondenwerden direct ofna
eenbepaalde tijdkunstmatig besmet met eenmengselvan ascosporen enconidiën
van N. galligena.
Vervolgenswerd injuni en julihet aantal verkankerde wonden
bepaald.Hieruitwerd vastgesteld dat eenbespuitingmet 0,1%Baycor geen effect
had ten aanzienvande aantasting.Het effectvan eenbespuiting met 0,1%BTS
40542verschilde nietbetrouwbaar van datvan eenbespuiting met 0,2%Luxan
Captan 83%Spuitpoeder. Debestebestrijding werd verkregen door eenbespuiting
met 0,2%TopsinM.
Inhet geheel vanbestrijdingsmaatregelenkunnenbespuitingen indewinter,
met namena de snoei,eenbijdrage leveren indebestrijding vanvruchtboomkanker. Omdat rijdende spuitapparatuur indie periodeveelal niet inzetbaar is,
werd beproefd ofmet eenbespuiting metbehulpvan eenvliegtuig,uitgerust met
Micronair-atomisers als spuitapparatuur, een afdoende effectverkregen kon
worden.Het effectvan eenbespuitingmet 'vliegende apparatuur'op 29 november
1978werd vergelekenmetdatvan een 'Douven'-nevelspuit opdezelfde datum. Per
hawerd 3kg TopsinM uitgebracht.Hetwel ofnietverkankeren vanwonden die in
de gesteltakkenvande proefbomen (Cox'sOrangePippin) gevijld werden,was
daarbij eenmaatvoorhetbestrijdingseffeet.Uit deverkregen resultatenwerd
geconcludeerd datvruchtboomkanker minder goed bestredenwerd door eenbespuitingmetbehulpvan eenvliegtuig dandoor eenbespuiting metde 'Douven'-nevelspuit.Het bestrijdingspercentage verkregen met eenbespuiting doorhet vliegtuig lag nogal laag (gemiddeld 25%) invergelijkingmet datverkregen met een
bespuiting doorde nevelspuit (gemiddeld93%).
Bij aantasting vanbetekenis door N. galligena
zijnde curatievewondbehandelingsmaatregelen tijdrovend. Omdat inoriënterende proeven,uitgevoerd door
deheerH.J. Nijland (Consulentschap voor deTuinbouw te Tiel), de indrukwerd
verkregen dathetbrandenvankankerplekken met een gasvlam eengoed alternatief zoukunnen zijn,werd beslotende methode nader te toetsen.Erwerden
twee proeven uitgevoerd, éénopde proeftuinvanhet IMAGaande Grebbedijk te
Wageningen en één ophet proefstation teWilhelminadorp. Indeze proevenwerd
het effectvanhetbrandenvankankerplekken vergelekenmet datvan frezen (of
uitsnijden) en insmerenvan dewondenmet SantarM. Tevenswerdenverschillende
brandertypen beproefd enwerd het effectvanbranden opnatte en drogekankerplekken onderzocht.Tenslottewerd noghet effectvanbranden inmaart 1978
vergeleken metdatvanbranden injuli 1978.Omdat indeoriënterende proeven
de tijdsduur vanhetbrandenweinig of niet van invloedwas ophet effect,
werden indebeide proeven dekankerplekken zolang gebrand tot inhethoutdui-
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delijk gloeipuntjes oplichtten.Het isduidelijk datnattekankerplekken daarom
langer gebrand moestenwordendandroge,doch meerdan 15secondenis geenvan
dekankerplekkenbehandeld. Debehandelde kankerplekkenwerden inoktober 1978
enfebruari 1979beoordeeld opverder doorgroeien enopdevormingvan nieuwe
perithecia.Hieruit bleek datde schimmel nauwelijks ofniet geremdwerd in
zijnactiviteiten doorhetbrandenmet eenvlam gevoed door propaangas of door
één, gevoed door eenmengsel vanacetyleen enzuurstof.Het tijdstip vanbehandelenhad slechts eengeringe invloed:dehergroei van de schimmel endevormingvanperitheciawerdenwat vertraagd als dekankers injuli inplaats van
inmaartwerden behandeld.

'rojectPFW 50:Vaststellen vandeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw
I.A.Th.van der Scheer

Evenals invoorgaande jarenwerd het verloop vande aantasting door Podo'phaera leuaotrioha
bij vier appelrassen opvijf kavels indeFlevopolder onderlocht.Aantasting kwam dit jaar praktisch nietvoor.Vermoedelijk isde geringe
antasting in 1978hieraandebet enheeft ook de relatief strengewinter van
978/'79 een remmende rol gespeeld bij de overwintering vande ziekteverwekker,
[etachterwege latenvan debespuitingenmetBayletonen Nimrod na 11juni op
:endeelvan elkder kavels leidde in 1979danook niet tot een betrouwbare
:oenamevanhet aantal aangetaste bladeren.
Tevenswerden opdezelfde bomenwaarnemingen verricht overhetverloop van
e schürftaantasting.De infectiedrukwas aanhetbeginvanhet jaar zeergeing,omdat demassaal ophet afgevallen blad aangelegde perithecianiet rijp
erden.Vermoedelijk waren debespuitingen metTopsinM terbestrijding van
ruchtrot in 1978hiervoor verantwoordelijk. Mede doorhet tijdig enregelmatig
ehandelen van de proefbomenmet Shell Captan,kreeg Venturia
inaequalis
weinig
ans om zichuit tebreiden.Werden debespuitingenna 11juni achterwege geaten,dannamhet percentage scheutenmet aangetastebladeren daarnabetrouwaar toebij Golden Delicious,James GrieveenJonathan.Dit effectwerd niet
aargenomenbij Cox'sOrangePippin.Ookhet percentage aangetaste vruchten
amgemiddeld over devier rassenbetrouwbaar toe,alsdebespuitingen na 11
ni nietmeerwerden uitgevoerd op een deelvan elk derkavels.Erwaren bij
onathanechterminder vruchten aangetast danbij James Grieve;het percentage
angetastevruchtenbij Cox's Orange Pippinenbij Golden Delicious bevond zich
ar tussen in.
Hetverband tussen depercentages aantastingvan devruchtenbij de pluk en
'scheuten'opdatzelfde tijdstipwasvoorwatbetreft derassen Cox's Orange
ppin, Golden Delicious enJonathanvrijwel identiekmet hetbetreffende vernddat in 1978werd gevonden.Bij James Grievedaarentegenwas een zelfde
eveelheid 'aangetaste scheuten' in 1978gecorreleerd met ongeveerdriemaal
veel aangetastevruchten als in 1979.In 1979 trad per procent toenamevan
angetaste scheuten'ten tijdevan depluk eenprocentuele toename vanaangestevruchten opvan0,13 bij Cox's Orange Pippin,van 0,02 bij Golden Delious enbijJonathan envan0,04 bij James Grieve.Inverbandmet de relatief
nge incubatieperiode van schurft opvruchten,wordt eendeel vandevlekken
s zichtbaar na enigewekenbewaren.Berekend overdeweinige gegevens die
orhandenwaren,bedroeg deregressie tussenhet percentage aangetastevruchn bijde pluk (y)enhet percentage aangetaste vruchtenna enigewekenbewan (x);x =2,84y- 1,45met een correlatie coëfficiënt van 0,77.
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Project PFW34: Toetsing van fungiciden en spuitmethoden in de fruitteelt
H.A.Th, van der Scheer
Aardbei
Inde praktijk treedtde paarsevlekkenziekte,veroorzaakt door
Altevnavia
altermata,
vooral opbij plantenvan het aardbeiras Sivetta.Bespuitingen met
0,15% Rovral in 10001spuitvloeistof perhaworden aanbevolen,maar hetbestrijdingsresultaat valt indepraktijknogal eens tegen.In samenwerking met
deheer J. deBruinvan de Stichting Proeftuin Noord-Brabant teBredawerd
.daaromopnieuw een aantal fungiciden getoetst ophun effect tenaanzien vande
ziekte. Indekaswerden Sivetta-aardbeiplanten op 2oktober 1979bespoten met
fungiciden endriedagen lagerbesmet met een sporensuspensie van deschimmel.
Drieweken laterwerd dematevan aantastingvastgesteld. Daaruitbleek dat
evenals invoorgaande proevenhetbeste resultaatwerd behaald door eenbespuitingmet 0,15%Rovral endat dit resultaat nietbetrouwbaar verschilde metdat,
verkregen door eenbespuitingmet 0,25% Daconil 2787 of 0,3%Brabant TMTD80.
Een in toenemende mateminder goed effect tot geen effectwerd verkregen door
bespuitingen met respectievelijk 0,2%Duphar Dithane M-45, eenmengsel van
0,25% 0rtho-Difolatan-80 en0,25%MnSO^,0,1% Rubigan,0,1%Baycor,0,1% Asepta
Funginex en 0,2%Ridomil.
Aanwijzingen betreffende een stimulerende invloed van eenbespuiting met
Rovral ophet optredenvan stengelbasisrot,veroorzaakt door
Phytophthora
cactorum, kondennietwordenbevestigd. Inéénvan de twee proeven trad daarentegen zelfs dehelftminder uitval door P. oaatorum opbij Sivetta-aardbeiplanten,opgepot invannature besmette grond, als zebespotenwarenmet 0,4%
Rovral invergelijking met onbespoten planten.

Appel
Inproeven op scheuten op eenmoerbed van appelonderstammen typeM.2werden
fungiciden getoetst ophun curatieve werking tegen Venturia
inaequalis,
de
veroorzaker vanschurft.Evenals vorig jaar gaven 0,05%BTS 40542en 0,065%
Rubigan een goedebestrijding als deze fungiciden 72urennahetbesmettenmet
een sporensuspensie opdebladerenwerden gespoten.Een zelfde resultaatwerd
bereikt door debladeren 72uren nahet besmetten tebespuiten met 0,05%Baycor.
Door de concentratie van de fungiciden inde spuitvloeistof teverhogen,werd
overhetalgemeen een langere effectievewerkingsduur bereikt.
De zojuist genoemde fungiciden (0,1%Baycor; 0,05% BTS 40542 en 0,065%
Rubigan)werden getoetst op Golden Delicious ineen curatief spuitschema,waarbij rekeningwerd gehoudenmet eenpreventievewerkingsduur vannegen dagen.Ter
vergelijking werd preventief gespotenmetLuxan Captan 83%Spuitpoeder voor de
bloei ineendoseringvan 0,15% omde tien dagen ennadebloei ineen dosering
van0,J%om de zeven dagen.Aanvankelijk tradwatmeer bladaantasting door V.
inaequalis
opbijbomen die curatief bespotenwerdenmet 0,065% Rubigan,maar
eind augustuswerd geenbetrouwbaar verschil inhet aantal aangetaste bladeren
meerwaargenomen tussende objectenmet eencuratief spuitschema.Wel kwam in
deze objectenmet eencuratief spuitschemabetrouwbaar meer aangetast blad
voor dan inhet objectmethet preventieve spuitschema. Demeeste aantasting
kwam echter voor ineen objectwaarin alleen curatief gespotenwerd met 0,065%
Rubiganna omstandigheden die gunstigwaren voor een zware infectie volgens de
Tabel vanMills.Bij de plukwas dematevan vruchtaantasting eenweerspiegelingvan dematevanbladaantasting. Voor debestrijding van appelmeeldauw,
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reroorzaakt door Podosphaera
leucotrieha,
was aanBaycor,BTS 40542 enLuxan
laptan83%Spuitpoeder respectievelijk toegevoegd 0,03%Bayleton,0,03%Nimrod
:n0,05%Nimrod.Aan Rubiganwasniets toegevoegd daar ditbeide ziektenbetrijdt. Inalle objecten,met uitzondering vanhet onbehandelde,werd demeelauw goed bestreden enkwamen erdan ookweinig aangetaste bladerenvoor.
Debewaarbaarheid vandevruchtenvan de in 1978uitgevoerde proef (zie
aarverslag 1978,blz. 68)waarin dewerking ennevenwerking van schürft-meelauw-bestrijdingsmiddelenwerd getoetst,werd ineenkoelcel bij +4°C getoetst,
espuitingenmet 0,25%PallinalM vanafvlakvoor debloei totbegin augustus
erminderdenniethet optredenvan rot,in tegenstelling totbespuitingen met
engsels diecaptanbevatten enbespuitingen met eenmengsel van 0,15% Bayleton
Men 0,03%LuxanManeb 80%Spuitpoeder. Tevenshadden deappels diemet 0,25%
allinal Mbespotenwaren,na zesmaanden bewaren,hetmeeste schilbruin.
Voorhet spuiten inmeerrijensystemenwordt gebruik gemaakt van aangepaste
evelapparatuur,waarbijbijvoorbeeld de spuitkopnaarboven isopgebouwd. De
ästrijdingvanmeeldauwmet deze apparatuur leverde inde drie-rijenbeplanting
senproblemen op,maar indevijf-rijenbeplanting namhet bestrijdingseffect
Enaar hetmiddenvanhetbed toe.Bij eenwat zwaardere infectiedruk leidde
Lttoteen tehogemeeldauwaantasting indemiddelste rij.Gemiddeld werd geen
ärschilgevonden inmeeldauwaantasting tussenboven-en onderin debomen.
In 1977/'78werd eenproef uitgevoerd (zieJaarverslag 1978,blz.68)waarin
;werking van 0,35% Stop Scald en0,5%BHTwerd getoetst ten aanzien van schilerftebij vruchtenvan de appelrassen Melrose en Schone vanBoskoop.Inverlghieropwerd in 1978/'79 dewerking van genoemdemiddelen getoetst ten
inzienvanbruinbij Golden Delicious.De gebruikte BHTwas door de firma
ixangeformuleerd. Devruchtenwerden nadepluk gedompeld indebehandelvloeiof, waaraanwel ofniet 0,1% TopsinM of 0,3%Lirotect-45 Fwas toegevoegd
r bestrijding vanvruchtrot.Ter controlewaren ook vruchten indeproefopnomen dieniet gedompeld werden,maarvoor depluk tweemaalbespotenmet 0,1%
psinM.Alleen eenbehandeling met Stop Scald bestreed het optredenvanbruin.
aldusbehandelde vruchten zagen er glanzend, egaal geel gekleurd uit.Een
ntalvan dezevruchten dat incontactmet depapierenbodembewaard was,veronde op de contactplaats eenbruinekring ofvlek.Er tradminder vruchtrot
bijvruchten diebespotenwarenmet 0,1% Topsin Mdanbijvruchten dienade
uk gedompeld waren in0,1% TopsinM of 0,3%Lirotect-45 F.

DjectPFW 33:Onderzoek naar infecties viadewortelsenhet rhizoomvan
rdbeiplanten,inhet bijzonder van rood wortelrot,stengelbasisrotenverIkingsziekte
V.Th. van der Scheer

Het onderzoek naarde aanwezigheid inde grond van Phytophthora
fragariae,
veroorzaker van roodwortelrot,en de invloed van gewassen envanvruchtseling op dematevan grondbesmettingwerd voortgezet. Resultaten,aanvuld op dievermeld inhetvorig jaarverslag (Jaarverslag 1978,blz.70),
nen teworden afgewacht.
Voor de praktijk zijn geen fungiciden toegelaten terbestrijding van ziekten
aardbei,veroorzaakt door Phytophthora-soorten.
Inhet verledenwerd
vicur Vloeibaarmet enig succesbeproefd ophet proefstation,maar de geur
hetmiddel envooral de financiële kosten remden debelangstelling van 'de
ktijk'.Sinds kort zijn door de chemische industrie nieuwe fungicidenont-
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wikkeld diemetnamewerkzaam zijn tegen Phytophthora-soorten.
Gezienhetbelangvan dezemiddelenvoor de teeltvan aardbeienwerden zedanook directgetoetst terbestrijding van roodwortelrot veroorzaakt door P. fragaviae,
envan
stengelbasisrot veroorzaakt door P.
aaatorum.
Ineenpotproefmet Senga Senganawerden de fungiciden elk indrie doseringen
getoetst terbestrijding van roodwortelrot.De aardbeiplantenwerden eindaugustus 1978opgepot inJiffy-pots gevuldmet vannaturebesmette grond en geplaatst
ineenkas.Twee dagen laterwerd de 'fungicidenbespuiting' uitgevoerd metbehulp van een automatische pipet.Perpotwerd 5,9 ml spuitvloeistof toegediend,
hetgeen overeenkomt met dehoeveelheid die indepraktijkwordt gebruikt,namelijk 1000 1perha over deplantrijen. Omde aantasting tebevorderenwerden de
pottenelk ineenplastic bakjemetwater geplaatst.Vijfmaanden later werden
dewortels van deplantennagezien op ziektesymptomen enwerdhet gewicht van
deplantenbepaald.Op datmomentbleek dat er geen ziektesymptomen voorkwamen
bij plantendiebehandeld warenmet de laagste dosering (=3 g/l)van Aliëtte
of Fongarid.Ook een goedebestrijding gaven Previcur N enPrevicur Vloeibaar,
indien toegepast in een doseringvan 15ml/l ofhoger.Ortho-Difolatan-80gaf
ook indehoogste dosering (75 g/l) geenbestrijdingseffect.Het gewicht van de
plantenwas duidelijk negatiefbeïnvloed door eenbehandelingmet 75ml/lPrevicurNof 75ml/l Previcur Vloeibaar.
Op dezelfdemanier als zoiuist beschreven,werden tweeproeven uitgevoerd
waarinde fungiciden getoetstwerden terbestrijding van stengelbasisrot. Indit
gevalwerden echter aardbeiplanten vanhetras Sivetta gebruikt als toetsplant
enwerd de controleop aantasting driemaandennahet inzettenvan deproef uitgevoerd.Inde eerste proef gaf eenbehandeling van deplantenmetAliëtte,
Fongarid of Ridomil,elk ineendoseringvan 3g/l of 30g/l,ofmet 30ml/l
Previcur N een goed bestrijdingsresultaat. Ook alsdeplanten voorhet oppotten
gedurende 20minutenwerden gedompeld inéénvan de zojuist genoemde spuitvloeistoffen inplaatsvanbespotennahetoppotten,werd een goed effectverkregen.Debehandelingmet 30 g/l Ridomil bleek sterk fytotoxisch:binnen enige
dagenwerden deplanten geheelnecrotisch. Inde tweede proefwerden lageredoseringenvanAliëtte enRidomil getoetst. Samengevatbleek dathetbestrijdingseffectvanAliëtteminder goedwerd bij een dosering lager dan3g/l en datvan
Ridomil bij een dosering lager dan0,3 g/l.
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roject PFW58(IPO 3-5-19): Geleide bestrijdingvanplageninboomgaarden
J. de Jong

\Vroege'

schema's

Vorig jaar is inBergen op Zoom enNumansdorp eenbegin gemaaktmethetverîlijkenvanhetnormaalgeleideschemameteen'vroeg'schemawaarinernaarwordtge:reefd omdebestrijdingsmaatregelen zoveelmogelijk inhet eerste deel van
:tseizoen tenemen.Dergelijke schema's moeten aande plaatselijke omstandig»denworden aangepast.Ditwas reden omhet onderzoek uit tebreidenmet proef;rcelenteNoordwelle,Middelburg,KoudekerkeenOvezande.Voor de 'vroege'
phema'swerden aangepaste regels opgesteld tenaanzienvan debemonstering,de
îstrijdingsdrempels ende bestrijdingsmaatregelen.
Om enigszins vergelijkbare uitgangssituaties tekrijgenvonden indit eerste
laruiteenlopende maatregelen plaats.De percelen teNumansdorp vormden daarbij
tnuitzondering vanwegehet geringe aantal ingrependat nodigwas.Met drie
kspuitingenkonvolstaanworden,waarvan eréén (Thiodan)gerichtwas tegende
|.erals incidenteel plaaginsekt voorkomende appelbladgalmug Dasineura
mali.
Tegende fruitspintmijt Panonychus
ulmi waren inalle percelen maatregelen
lidig.Tekoudekerke leverdededrie-rijenbeplantingmoeilijkheden op,vooral
Ijde spintbestrijding.Dit gold ookvoor devrijdichte spillenbeplanting te
lordwelle.Behalve teNumansdorp trad de roseappelluis overal als plaaginsekt
], terwijlde appelbloedluis Eriosoma lanigerum teNoordwelle enBergen op
lombestredenmoestworden.

vruohtbladroller

Adoxophyes

ovana

Tervereenvoudiging van de procedure bijhetberekenenvandebestrijdingsjdstippen is een temperatuurschijf ontwikkeld,waarbij alleen gebruik gemaakt
rdtvan demaximum dagtemperatuur enminimum nachttemperatuur. Thermograafrokenbehoevendus nietmeer uitvoerig tewordenverwerkt.Bij toetsing bleek
schijf een gemakkelijk hulpmiddel te zijn,met eennauwkeurigheid die slechts
Lnig (4-8%)onderdoetvoor diewelkemetde temperatuurtabelbereikt werd.
TeKoudekerkewerd injunihet effectvan de toevoeging van eenkleinehoeïlheid azinfos-methyl aanhet preparaat opbasisvan Bacillus
thuringiensis
Lpel)vastgesteld. Indeze proef gaf denormaledosering azinfos-methyl een
bstekendebestrijding vandevruchtbladrollerrupsen injuni: slechts 1%van
scheutenwerd aangetast tegen 34%bij deonbehandelde bomen.Dipel gaf een
perwacht goed effectvan slechts 5%aangetaste scheuten.De toevoeging van
tiendevandenormaal gebruikelijke hoeveelheid azinfos-methyl verbeterde
effectniet.
|Het goede resultaatvan azinfos-methyl inKoudekerke staat incontrast tot
Iminder goede ervaringmet Ultracid ineenproefvan J. vanMourik (ConsulentJapvoor de Tuinbouw teGoes) ineen appelboomgaard teRilland.Ambushhad
goed effect en gafbij een enkelebeneveling reeds afdoende bestrijding,
Iwijldebloedluispopulatie niet gestimuleerd werd.
llnhet geïntegreerd behandelde appelperceel nr.5opde proeftuin teWilhel-
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minadorp,bleek eenaantal rupsenvandevruchtbladroller verwijderd teworden
met de zomersnoeiwelke indevakkenmet grootste plantdichtheid werd toegepast.
Dit leiddebij deoogst zelfs tot eengeringerevruchtaantasting bijhet ras
KarmijndeSonnaville.
Deproeven over de gevoeligheid vanjongevruchtbladrollerrupsen endewerkingsduurvanbestrijdingsmiddelen zijndoor deJoegoslavische onderzoeker
S.Stamenkovic vanhetFruit Research Institute teCacak,voortgezet. Daarbij
werdenrupsenvanNederlandse enJoegoslavische herkomst vergeleken.Verschilleningevoeligheid voor de getoetste,meest gebruikelijke, insekticiden,werden
nietvastgesteld. Stamenkovic stelde ook onderzoek innaarde invloed vande
daglengte enkoudeperioden ophet inwinterrust (diapause) gaanvan de rupsen
van Nederlandseherkomst. Dit onderzoekwordt nogvoortgezet.

ProjectPFW55(IPO 3-5-18):Biologieenbestrijdingvansecundaire(of inciden^
teel voorkomende)insekteplagen infruitgewassen
D.J. de Jong

Binnenhetkadervandit project isgewerkt aan insektenvan grootfruit en
kleinfruit.

Perebladvlo

Psylla

pyri

Er isbij dit insektwel enige tolerantie maar geenvergaande resistentie
tegen eenaantal insekticiden vastgesteld.Bestrijdingsmoeilijkhedenworden in
de zomervaak indehand gewerkt,doordat spuitnevels onvoldoende indicht
bladerdek endichtebeplantingen doordringen. Daarom isonderzoek ingesteld
naarmogelijke alternatieven, zoals toepassing vanbestrijdingsmiddelenop een
tijdstip dat ernog geendicht gebladerte is.Bespuitingmetvruchtboomcarboli'
neum (vbc) injanuari is eenalternatief, evenals eenvroege voorjaarsbespuiting
met eenlangwerkend middel.Wat deze laatstemogelijkheid betreft gaanwijervanuit,datdeophoutigedelen gelegde eierenmeestal niet uitkomen.Daarom
wordtbestrijding vandevolwassen overwinterdebladvlooien pasurgent alsde
eerste groene plantedelenvrijkomen endat is in eenlaat schuivingsstadium
het geval.
Het insektverspreidt zich indewintertijd ookbuitende perepercelen.Om
eenbeeld teverkrijgenvânde overwinteringsplaatsen endeverplaatsing van
het insekt,zijnopverschillende databemonsteringen uitgevoerd. Vanaf eind
oktober tot eind november bevond zich reeds 20%van devolwassen bladvlooien
buitende perepercelenopdeproeftuin teWilhelminadorp.Ditmaakt het effect
vaneenvbc-bespuiting injanuariwel twijfelachtig,want latebladvlooien
kerennadien oppeer terug.
Inoktober gaf Thiodan in eenproef teWilhelminadorp eenuitstekende doding
vandevolwassen insekten,evenals Ultracid enAmbush.Het bemonsteringsonderzoek isgekoppeld aanbestrijdingsproeven enwordtvoortgezet gedurende 1980.

/
Appelbladmineermot

Stigmella

malella

Het insektwordt normaalbestredenmet organische forforverbindingenals
Ultracid,welkeenigszins inhetblad penetreren enjongelarvenaldaardoden.
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ietselectieve Dimilin ensynthetische pyrethroïdenalsAmbush komenthans ook
/oor toepassing rond debloei inaanmerking. Daarom is teSerooskerke (Schouwen)
jnderzoek gedaannaar debestebestrijdingsmomenten voordezemiddelen. Deeerstevlucht vanhet insekt vielvrijwel samenmet debloeiperiode van Cox's
)rangePippin.Daarom ishetbestrijdingseffect vandemiddelen vergeleken bij
:oepassingkortvoordebloei enbijde afbloei,circa 2jweek later.Behande.ingopbeide tijdstippen gafbij allemiddelen eenafdoende resultaat.Dimilin
;afbij toepassing opalleenhetvroege tijdstip eenuitstekend resultaat.Bij
oepassing opalleenhet late tijdstip drong nog eenaantal (vroeg verschenen)
upsjesdebladschijf binnen enveroorzaakte mijntjes. Dezebleven evenwel
:leinomdat de larven erin achteraf toch dood gingen.Denabloeibehandeling met
ïltracidwas afdoende,maar devoorbloeibespuiting kwamvoor ditmiddel zo
roeg,dat eenaantalvlinders nogkans zag omtijdensdebloeitijd eieren te
eggenwaaruit rupsenverschenendie nietmeer gedoodwerden.Ambush gafafdoenebestrijding bij toepassing ophetvroegeofhet late tijdstip.

rdbeibloeserrkever

Anthonomus vubi

Dedepots leverden geen goede informatie overdekwaliteit van verschillende
verwinteringsplaatsen.Aandewestrand van een40m lang aardbeiveld teWilhelinadorpwerden80paartjesvandeoverwinterde generatievrijgelaten.Enkele
ïversverplaatsten zichreeds in eenweek totaan deoverzijdevanhet veld,
itweewekenwas dit zelfsmet eenflink aantalhet geval.Eendergelijk resullatboekte deheer J.P.W.Noordink (IPO) in een aardbeiveld teWageningen.Met
idioactieve fosfor (^'p)gemerkte keverswerden daar na eenmaand aanhet eind
m hetveld dat80m langwas,teruggevangen. Deverplaatsing gaat zo snel en
;r,dat ermee rekening gehoudenmoetwordenbijhet treffenvanbestrijdingslatregelen.
Ditwerd bevestigdinproevenopbraam teKapelle.Uitklopmonsters,welke op
Imei en 16juni genomen zijn inde 8m langeveldjes,bleek,datde bestrij.ngseffectenvanAmbush grotendeels verdoezeld werdendoordat dekevers zich
isterkverplaatsten. Zijkondennog een aantal eieren leggen inbloemknopjes,
'ordatzijopdebespotenveldjes dood gingen. Ietsdergelijkswerd opframosvastgesteld voor veldjes die twee rijenbreed en5m langwaren.Hier
trofhet demiddelenThiodan,Ambush enUndeen.Tekapellewerden tenslotte
7 juniveldjes behandeld,diedrierijenbreed en 15m langwaren.Indit
ameperceelwerdenThiodan spp.enAmbush toegepast. Deproef lag invijf
rhalingen.Op 12en 18juniwerden klopmonsters genomenomde aantallenaanzigekevers vast testellen.Hetbleekdatdemiddelen een goede keverdoding
ven,maar ook hierwerdende effectenopdeverschillende veldjes uiteindelijk
erk genivelleerd doordewederzijdsebeïnvloeding vandeveldjes.Ookhier
shet tewijtenaande zich snelverplaatsende kevers.
TeWilhelminadorpwerdenop 3augustus eileggendekevers vande overwinterde
leratiewaargenomen.Devoornaamste eilegbegon tiendagennade vrijlating
ïdekevers toenhetwarmerweerwerd en duurde de gehele maand junivoort,
înals in 1978werdendedoornlozebramerassen Thornless Evergreen enThornïeminder aangetast dande gedoomde Himalaya.De langebloeiperiodewas
:rbijniet doorslaggevend.
De eiproduktiewisselde sterk.Indehiervoor beschrevenveldproef teWilminadorp legde eenvrouwtjegemiddeld 42 eieren.In eenproef teKapelle
'denaantallenvan40-100 eierenpervrouwtje vastgesteld.
Dekevervoedt zich gaarnemet jonge plantedelen,vooral met generatieve
emdelenmaar hij isookverzot op rijpe aardbeivruchten.Het verblijf ter
:kkewordt erdoorverlengd.Over de oriëntatievandekever tastenwij nog in
duister.
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Een praktijkadvies isaandevoorlichters entelers doorgegeven.Een lang
werkend middel alsThiodankan tothet openen der eerstebloemen toegepast
wordenop aardbei,framboos enbraam.ToepassingvanAmbush isthans ooktoegestaan.Zoveelmogelijk gezamenlijke aanpakvandebestrijding opdichtbijelkaar gelegen percelenwordt aanbevolen.

76

AFDELING ECONOMIE

Project PFW 57 (LEI 480): Bedrijfseconomische aspecten van k w a l i t e i t s v e r s c h i l l e n
in plantraateriaal van appelen
J.Goedegebure
Voorhetmetenvandekwaliteitvanhetplantmateriaal kunnen verschillende
cengetallen gebruiktworden, zoalsdelengteenhetgewichtvandebomen,het
iantal (goed geplaatste)verenendestamomtrekof-doorsnede.
Omdeinvloedvandeboomkwaliteit ophetproduktieniveau betrouwbaarte
cunnenvaststelleniseengrootaantalwaarnemingen nodig.Tenaanzienvande
tamomtrekwaren dezeinredelijkemate aanwezig.Voordeoverige kengetallen
sditniethetgeval,zodat inditonderzoek de stamomtrekalsmaatvoorde
waliteit isgehanteerd.
Aandehandvandegevondenverbandenisbepaald welk produktieverschilin
eerstegroeijarenmagwordenverwacht tussenbomenmeteenstamomtrekvan
5cm(doorsnede 14,3mm)eneenstamomtrekvan3,0cm(doorsnede9,6mm). Tot
methetvierde groeijaarbleekditproduktieverschil gemiddeld 7.4kgper
oomtebedragen.
Omdatvoordefruitteler de'waarde'vanjongebomenvooreenbelangrijkdeel
ordtbepaald doordeteverwachtenopbrengstenisberekend welke 'meerwaarde'
omenmeteenstamomtrekvan4,5cmbezittentenopzichtevanbomenmeteen
tamomtrekvan3,0cm.Daartoeisbijeennetto-opbrengstprijsvanƒ0,40per
gdeextra-opbrengst perboomberekend endecontantewaardeophetmomentvan
lantenbepaald.Deresultaten zijn samengevat intabel27.
abel27.Verschil inkg-opbrengst,netto-geldopbrengstendecontantewaarde
daarvanvanbomenmeteenstamomtrekvan4,5cmtenopzichtevanbomen
met eenstamomtrekvan3,0cm(éénjarige bomen).
roeijaar

Extrakgperboom
2,1
3,0
2,3

(taal

7^4

Extranetto-geldopbrengst perboom
ƒ0,84
ƒ1,20
ƒ0,92
ƒ2,96

Contante
waarde
ƒ0,75
f1,01
f0,73
ƒ2,49

Indehoogtevandeextra-opbrengst kunnenvangevaltotgeval belangrijke
rschillen optreden.BijtweeproevenmethetrasGoldenDeliciousbijvooreldbedroegdeextra-produktietoténmethetvierde groeijaar respectievelijk
9 en14,5kgperboom.
De 'meerwaarde'vandezwaarderebomenwordt daardoor uiteraard sterkbeïnoed.Hetzelfde geldtvoorverschillenindeopbrengstprijs.Omvandezeinoedeneenindruktegevenisbijverschillendekg-opbrengstenenprijsniveau's
'meerwaarde'berekend voorbomenmeteenstamomtrekvan4,5tenopzichtevan
0cm(tabel28).Deweergegevenbedragen betreffendecontantewaardeper
amvandeextra netto-geldopbrengsten ophetmomentvanaanplant.
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Tabel 28. 'Meerwaarde'bij aanplant vanbomenmet eenstamomtrekvan4,5 cm
tenopzichtevanbomenmet een stamomtrekvan 3,0 cmbijverschillende prijsniveau's enmeeropbrengsten (éénjarige bomen).
Meerop-

N e t t o - o p b r e n g s t p r i j s p e r kg

brengst
i n kg/boom

ƒ 0,10

ƒ 0,30

1
3
5
7
9
11
13
15

ƒ
„
„
„
„
„

ƒ 0,25
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0,08
0,25
0,42
0,59
0,76
0,93
M 1,09
„ 1,26

0,76
1,26
1,77
2,27
2,78
3,28
3,79

ƒ 0,50

ƒ 0,70

f 0,90

ƒ 0,42

ƒ 0,59

1,26
2,10
2,94
3,79
4,63
5,47
6,31

1,77
2,94
4,12
5,30
6,48
7,66
8,83

f 0,76
, 2,27
, 3,79
, 5,30
, 6,81
, 8,33
, 9,84
,11,36

11
II
II
II
II
II
11

LIJST VAN MIDDELEN, voorkomend in d i t v e r s l a g

Hands Isprodukt

Bevat:

Conserveringsmiddelen
5HT

100%2,6-ditert.butyl-4-methylfenol

StopScald

70% ethoxyquin

ungiciden
liëtte

80% aluminium-ethyl-fosfiet

.septaFunginex

200g/l triforine

aycor

25% biloxazol

ayleton

5%triadimefon

aylecon EM

0,8% triadimefon + 50%tolylfluanide

rabant TMTD 80

80% thiram

TS40542

50% prochloraz

aconil 2787

73% chloorthalonil

phar DithaneM-45
3ngarid
rotect-45 F

80% mancozeb
50% furalaxyl
45% thiabendazol

ïxan Captan 83%
mitpoeder

83% captan

xan Maneb 80%
luitpoeder

80% maneb

mrod

25% bupirimaat

tho-Difolatan-80

80% captafol

llinal M

12,5%nitrothal-diisopropyl +44%metiram+ 15%maneb

evicur N

625g/l propamocarb

evicur Vloeibaar

625 g/l prothiocarb

domil

25% metaxanin

vrai

50% iprodion

igan

6% fenarimol

;11Captan

83% captan

)sinM

70% thiofanaat-methyl
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Groeiregulatoren enmiddelen voor chemische dunning
AArupsin

50% carbaryl

Alar-85

85% N-dimethylaminobarnsteenzuur

Albolineum

700 gper liter minerale olie

Aperdex (NAA)

1tabletbevat 1ga-naftylazijnzuur

Berelex k^lky

0,89% gibberelline Ait+A7+0,06% gibberelline A 1 3

Ethrel-A

480 gethefonper liter

FR 570/3

75% of 85%M&B 25,105 (actieve stof niet vrijgegeven
voor publikatie)

Maneltra-Borium

10% alsborium, actieve stof boraat

NC 9634

25% (3-fenyl-l,2,4-thiadiazol-5-yl)thioazijnzuur

Shionoxe

79,1% siliciumoxide

Herbiciden
Dicamix-F

2,5% d i c a m b a + 29,2% 2.4D + 25% MCPP

Roundup

36%

Tipoff

a-naphthaline

glyfosfaat

Insekticiden
Ambush

25% permethrinspp.

Basudine

18% diazinon spp.

Dimilin

25% diflubenzuron spp.

Dipel

Bacillus

Luxan azinfosmethyl

20% azinfosmethylspp.

Thuringiensis

spp.

Thiodan spp.

47,5% endosulfan

Ultracid

40% methidathion spp.

Vruchtboomcarbolineum

mengsel van teeroliënmet emulgatoren
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MEDEDELINGEN EN PUBLIKATIES

Inhetverslagjaar kwamendevolgende uitgaven gereed: 'De teeltvanblauwe
bessen' (auteur:J. Blommers), publikatienr.4vanhetC.A.D. voor deFruitteelt enhetP.F.W.; 'Bedrijfseconomischeaspecten vanhet opkwekenvanvruchtbomen ophet fruitteeltbedrijf' (auteurs:J. Goedegebure en mej. Th.v.d. Rijdt
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Oosten), eenboekje uitgegeven in 'Holland'-reeksvandeafdeling Bevordering
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MededelingenvanhetProefstation voordeFruitteelt
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16. J. Tromp en S.J.

Wertheim (redactie):Kijkop
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17. P. Delver:
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Stip inappels, 125blz
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Bestelling doorhetverschuldigde bedrag over temaken aan Leiter-Nijpels BV te
Maastricht (postrekening 103 7754 of rekeningnummer 679 360352bij deNederlandseMiddenstandsbank teMaastricht).
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Erratum:
Daar de lijstvan artikelen op blz. 83 door eenmisverstand niet volledig
is,worden de ontbrekende hier vermeld:
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Fysiologisch onderzoek tenbehoeve van de fruitteelt. Vakblad voor Biologen
59(1979)18:302-307.
Influence de la temperature sur lacroissance de la pomme et sa composition
chimique.LeFruit Belge 47(1979)388:283-289.

Tromp, J. en J. C. Ovaa
Uptake and distribution ofnitrogen inyoung apple trees after application
ofnitrate or ammonium,with special reference toasparagine and arginine.
Physiologia Plantarum 45(1979)1: 23-28.

