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JAARVERSLAG 1967

Overname van gedeelten
van dit jaarverslag,
alsmede van gegevens,
is uitsluitend toegestaan
na vooraf verkregen
toestemming

WITH A SUMMARY

BEGUNSTIGERS

Degenen, die belang stellen in het werk van het Proefstation en het onderzoek willen
steunen, kunnen begunstiger van het Proefstation worden.
De begunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties van het Proefstation
gratis. De bijdragen voor het begunstigersschap zijn: voor natuurlijke personen minir
maal ƒ10,— per jaar, voor rechtspersonen minimaal f 25,— per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van „begunstiger" worden gestort op postgirorekening nummer 495017 ten name van Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp.
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OPMERKINGEN OVER MERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De in dit verslag vermelde doseringen van bestrijdingsmiddelen hebben betrekking
op de dosering van het gebruikte merk. Omdat altijd de handelsnamen van de bestrijdingsmiddelen worden vermeld, is het onvermijdelijk dat in bepaalde gevallen
niet alle op de markt zijnde Produkten met dezelfde werkzame stof worden genoemd.
Hieruit mag niet worden afgeleid dat een voorkeur bestaat voor het genoemde merk.
Een overzicht van de in dit verslag vermelde merken met bijbehorende werkzame
stof en gehalte werkzame stof is op blz. 135 opgenomen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat in dit verslag ook proeven worden beschreven
met middelen en/of doseringen, die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet
zijn toegelaten. De gebruiker van bestrijdingsmiddelen dient zich te allen tijde eerst
op de op het etiket van de verpakking van bestrijdingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzing te vergewissen, welke behandelingen in de praktijk mogen worden
uitgevoerd.
REMARKS ON THE BRANDS OF PESTICIDES AND HERBICIDES

The dosages mentioned for pesticides and herbicides in this report refer to the commercial products. Trade names of products have been used for the sake of convenience, but this makes it unavoidable that in some cases similar products on the
market under other trade names are not mentioned. No endorsement of named products is intended. A list of most of the commercial products mentioned in this report
and their active ingredients is given on page 135.
De foto's in dit verslag werden, indien niet anders vermeld, gemaakt door het Ministerie van Landbouw en Visserij te 's-Gravenhage of door het Proefstation voor
de Fruitteelt.

TER INLEIDING

In het jaar 1967werd, ondanks een betrekkelijk matige vruchtzetting, een grote oogst
van appelen verkregen. Dit moet worden toegeschreven aan de zeer gunstige groeiomstandigheden. Bij de meeste pererassen was de vruchtzetting evenwel te gering
om door een sterker uitgroeien van de vruchten te kunnen worden gecompenseerd,
terwijl bij pruimen en kersen welhaast van een misoogst kon worden gesproken.
De afzet van de appeloogst werd in 1967 door kwaliteitsgebreken bemoeilijkt. Dit
gold in het bijzonder voor James Grieve en Cox's Orange Pippin. Voor de appelen van
goede kwaliteit van de oogst 1967was het prijspeil echter ook onbevredigend. Tegenover de weinig gunstige resultaten in de groot-fruitsector stonden goede resultaten
in de kleinfruitteelt, met inbegrip van aardbeien.
De reeds enige jaren geconstateerde vermindering in rentabiliteit in de groot-fruitsector werkt versnellend op de structurele wijziging van de Nederlandse
fruitteelt.
Zo nam het aantal bedrijven met een oppervlakte fruitteelt kleiner dan 4 ha in de
periode van 1960 tot 1966 sterk af, terwijl het aantal bedrijven met een oppervlakte
fruitteelt groter dan 4 ha in dezelfde periode steeg van 3084 tot 3556. Bij de appelteelt
wordt dit proces vergezeld door een duidelijke specialisatie naar enkele rassen. De
vermindering van de rentabiliteit is in het bijzonder een gevolg van een sterke
stijging van de arbeidskosten. Daarom moet er naar worden gestreefd om de produktie per manuur aanzienlijk te verhogen. Kleinere boomvormen met aangepaste
plantafstanden en de produktie-corrigerende
bespuitingen met bepaalde chemische
middelen openen in dit verband perspectieven. Deze facetten nemen in het onderzoekprogramma van het Proefstation dan ook een belangrijke plaats in. Zo wordt
momenteel bijzondere aandacht besteed aan de zgn. groeiregulatoren. Van deze stoffen wordt namelijk verwacht dat ze de levensprocessen in de boom zodanig beïnvloeden dat de vruchtdracht wordt vervroegd en verhoogd. Het fysiologisch onderzoek is er op gericht de achtergronden van de invloed van deze groeiregulatoren op
groei en bloemknopvorming te bestuderen.
Het bodemkundig onderzoek richt zich in het bijzonder op de stikstofbehoefte
van
vruchtbomen, in het tot een efficiënte bedrijfsvoering leidende systeem van grasstroken tussen de rijen bomen en chemische onkruidbestrijding onder de bomen.
De resultaten van onderzoek over de ontijzering van bronwater openen nieuwe
perspectieven voor de beregening van appel.
Om tegemoet te komen aan het verlangen naar een geringere giftigheid van bestrijdingsmiddelen wordt in het onderzoek aandacht geschonken aan het gebruik van
pathogène microörganismen (bacteriën en virussen) in de strijd tegen schadelijke
insekten.
Bij de zeer arbeidsintensieve kleinfruitteelt staat verhoging van de rentabiliteit reeds
lange tijd centraal. Door een betere benutting van eigen arbeid, mogelijk door specialisatie van de teelt, gecombineerd met een spreiding van de aanvoer, is reeds
veel bereikt. Het streven naar vermindering van de arbeid en vergroting van de
oogstzekerheid wordt door het onderzoek van het Proefstation met succes begeleid.
Bedrijfseconomisch onderzoek was vooral gericht op de financiële vergelijking van
meer of minder intensieve plantsystemen bij appels en op het onderzoek naar
kosten en opbrengsten bij de kasaardbeien.
Ir. G. S. ROOSJE, directeur.
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H. J. WONDERGEM, assistent A, afdeling entomologie, gestationeerd door de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., 's-Gravenhage
C. ZUYDWEGT, assistent A, afdeling bodemkunde
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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1967

BESTUUR
In het verslagjaar werd de vice-voorzitter, Ir. J. Minderhoud, gekozen tot voorzitter.
Het vice-voorzitterschap werd overgenomen door de heer E. H. M. Jongerius.
In verband met een wijziging in de statuten van het Proefstation werden de functies
van secretaris en penningmeester, die sedert de oprichting waren gecombineerd, gescheiden. De secretaris-penningmeester de heer J. Kakebeeke droeg het penningmeesterschap over aan de heer A. A. M. Poelmans.
Na afloop van de driejarige zittingsperiode van de heer A. van Hoeve werd in diens
plaats in het Bestuur de heer A. J. van der Bliek door de Kring Zeeland der Nederlandse Fruittelers Organisatie aangewezen.
De heer Th. H. H. Verheggen werd in het Bestuur opgevolgd door de heer J. L. Nijsten
als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.
Het Bestuur kwam in 1967 tweemaal in vergadering bijeen, namelijk op 17 april en
14 december.
Ook het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
BEGUNSTIGERS
Het aantal begunstigers van het Proefstation was op 31 december van het verslagjaar
202, tegenover 188 het jaar daarvoor.
PERSONEEL
Op 1 maart trad in dienst van het Proefstation Drs. H. A. Th. van der Scheer, die
de leiding op zich nam van de afdeling mycologie.
Op 1 april kon door de aanstelling van Mej. T. J. van Sabben worden voorzien in de
vakature die nog bij de huishoudelijke dienst bestond.
Op 8 mei keerde W. Nieuwenhuyzen uit militaire dienst terug bij het tuinpersoneel.
Op 14 juni vertrok de adjunct-assistent J. Nijsse van de afdeling fysiologie. In zijn
plaats werd per 10 juli benoemd C. J. Katsman.
Op 10 augustus vertrok mej. G. Derlagen, leerling-analiste, op 14 augustus gevolgd
door mej. M. H. Leys, laborante, die beiden werkzaam waren in het laboratorium van
de afdeling bodemkunde. In deze vakatures kon worden voorzien door de aanstelling
van mej. E. J. Schout op 28 augustus en van mej. S. J. Salomé op 5 september.
Op 15 oktober nam B. M. Kole ontslag bij het tuinpersoneel in verband met zijn benoeming tot bedrijfsleider op een fruitteeltbedrijf.
GASTMEDEWERKERS
Ir. J. A. Lachman van het „Research Institute of Pomology", Skierniewice, Polen,
die sinds 4 april 1966 werkzaam was in de proeftuin te Wilhelminadorp, vertrok weer
naar Polen op 24 maart.
Van 1 maart tot 12 mei was mej. C. B. Dijkema, leerlinge van de Middelbare Tuin-
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Afb. 1.

Het Proefstation voor de Fruitteelt met een gedeelte van de bijbehorende proeftuin op 10 mei 1967
Links in het midden het laboratoriumgebouw. De kleurverschillen in de grasstroken in het
bodembehandelingsproefveld met peren (rechts midden) zijn uitsluitend veroorzaakt door verschillen in grasgroei als gevolg van verschillen in stikstofbemesting.

Fig. 1.

The Research Station for Fruit Growing and part of the experimental orchards on 10 May 1967
At the left, the laboratory building. The colour differences in the grass strips of the soil management trial with pears (at the right) are caused by differences in growth of the grass due to
differences in the amount of nitrogen supplied.
Foto KLM Aerocarto N.V.

bouwschool voor Meisjes „Huis te Lande" te Rijswijk, werkzaam bij de afdelingen
entomologie en fruitteeltkundig onderzoek.
Van 1 mei tot 1 oktober was bij de afdeling acarologie werkzaam mej. F. N. Bakels,
biol. kand. uit Leiden.
Bij de afdeling entomologie assisteerde van 1 juni tot 1 september F. Th. M. van der
Meer, student aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Van 4 tot 14 juli was J. P. Giazzi van Dow Chemicals France werkzaam bij de afdeling acarologie. Daarna stelde hij zich nog enkele dagen bij verscheidene afdelingen
op de hoogte van de werkzaamheden.
Van 1 augustus tot 1 oktober was J. A. J. M. Rovers, leerling van de R.K. Hogere
Tuinbouwschool te 's-Hertogenbosch, werkzaam in de proeftuin te Wilhelminadorp.
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MATERIËLE TOERUSTING
In 1967 konden twee klimaatkamers in gebruik worden genomen. In deze klimaatkamers, die in de eerste plaats bestemd zijn voor het fysiologisch onderzoek is ,de
temperatuur regelbaar van —5° C tot +35° C, terwijl relatieve luchtvochtigheden
van ca. 50°/o tot 98%>kunnen worden gehandhaafd. Het geïnstalleerd vermogen voor
wat betreft licht (TL 120 W) is ca. 1100 W per m2.
BUITENLANDSE REIZEN
Ir. G. S. Roosje nam op 13 en 14 maart 1967 deel aan een bespreking over het optreden en de bestrijding van perevuur in het Plant Pathology Laboratory te Harpenden
(Engeland).
Ir. B. Roelofsen maakte in het kader van het marktonderzoek glasaardbeien op uitnodiging van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in gezelschap van de
heer L. Gijsberts van 8 tot 13 mei een studiereis naar Noord-Italië om zich een oordeel
te vormen over de teelt en de kwaliteit van de Italiaanse aardbeien.
Op 9 mei namen Dr. D. Mulder en M. van de Vrie deel aan het XIXde Internationaal
Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent (België).
M. van de Vrie maakte op uitnodiging van de Südtiroler Beratungsring für Obstund Weinbau van 19 tot 28 juni een reis naar Italië. Bezocht werden het fruitteeltgebied Zuid-Tirol in de omgeving van Bolzano en het fruitteeltdistrict in de omgeving
van Ferrara. Ook werd een bezoek gebracht aan het Instituut voor Entomologie van
de Universiteit van Milaan.
Van 18 tot 28 juli nam M. van de Vrie deel aan het Tweede Internationaal Congres
over Acarologie te Sutton Bonington (Engeland). Tijdens dit congres werd M. van de
Vrie tot lid van het Permanente Comité van dit congres gekozen. Na dit congres vond
een bespreking plaats over het mijtenproject „Biological control of Tetranychid
Mites" van het Internationaal Biologisch Programma.
Van 30 juli tot 5 augustus nam Ir. B. Roelofsen deel aan het Symposium over de
frambozenteelt, georganiseerd door de I.S.H.S. te Dundee (Engeland).
Van 23 augustus tot 9 september maakte Ir. G. S. Roosje in gezelschap van Ir. L.
Vellekoop, Rijkstuinbouwconsulent te Goes, en de heer H. W. Dahlmans van het
Rijkstuinbouwconsulentschap te Roermond een studiereis naar de fruitteelt in Frankrijk en Noord-Oost Spanje, teneinde recente ontwikkelingen in de fruitteelt in deze
landen te volgen.
In de plaats van Dr. H. J. de Fluiter van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek te Wageningen nam M. van de Vrie van 18 tot 25 september deel aan
een bijeenkomst van het FAO-panel of Experts on Integrated Control, die te Rome
(Italië) werd gehouden. Bezocht werden voorts Versuchsanstalt für Obst- und Weinbau te Wädenswil (Zwitserland) en de Fa. R. Maag A.G. te Dielsdorf (Zwitserland).
Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel te Ferrara (Italië) bracht Ir. G. S.
Roosje van 9 tot 12 oktober een bezoek aan de fruitteeltmanifestatie Eurofrut, welke
te Ferrara werd gehouden.
Op 23 en 24 november nam M. van de Vrie deel aan een bijeenkomst van het Organiserend Comité van het Europees Symposium over Acarologie te Zürich (Zwitserland).
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VOORLICHTING
Op 26 januari werd te Rotterdam, in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers
Organisatie en het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Plantenziektenbestrijding weer
een „Proefstationsdag" georganiseerd, tijdens welke een aantal korte voordrachten
over actuele problemen werden gehouden.
Met de fruitteeltassistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst werd geregeld
contact onderhouden.
De samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst op het gebied van kleinfruit vond via de Groep Specialisten Kleinfruitteelt op prettige wijze voortgang. Deze
werkgroep kwam in het verslagjaar negen dagen bijeen.

VOORDRACHTEN
Ir. P. DELVER
Scheikundige meststoffen en bladvoeding — 11 januari te Glabbeek (België), Verbond
van Fruittelers Hageland.
Bodembehandeling en stikstofbemesting bij fruitgewassen — 9 februari te Zaltbommel, N.F.O., Afd. Bommelerwaard.
Ureumbespuiting — 26 januari te Rotterdam, Proefstationsdag.
Nitrogen in orchard soils — 19 mei te Kraggenburg, Internationaal Stikstofsymposium
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Concurrentie bij volveldse of gedeeltelijke grasbedekking — 1 december te Wageningen, Winterstudiedag van de N.F.O.
Bodem, bemesting en kurkstip — 14 december te Leeuwarden, N.F.O., Kring Friesland.
Bodembehandeling en bemesting in de fruitteelt — 15 december te Zoetermeer, N.F.O.,
Kring Midden Zuid-Holland.
Ir. R. K. ELEMA
Economische aspecten van de teelt van aardbeien onder glas — 12 januari te Huissen,
Voorlichtingsbijeenkomst van de Programmacommissie.
Economische aspecten van de vervroeging van de aardbeienteelt — 10 februari,
Radiotoespraak R.V.D., rubriek: Voor het platteland.
Fruitteelt op het akkerbouwbedrijf — 19 december te Terneuzen, Negende ZeeuwsVlaamse Studiedag.
P. D. GODDRIE
Beschadiging van fruitgewassen door onkruidbestrijdingsmiddelen — 26 januari te
Rotterdam, Proefstationsdag.
Drs. D. J. DE JONG
Problemen bij de ziektebestrijding — 27 januari te Goes, N.F.O., Afd. Goes.
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Continu kweken van Trichogramma — 21 maart te Wageningen, Nederlandse Entomologische Vereniging.
Onderzoek naar mogelijkheden voor geïntegreerde bestrijding van Tortriciden op „De
Schuilenburg" — 22 september te Kesteren, Studiekring Fenologie en Ecologie van de
Nederlandse Planteziektekundige Vereniging.
Dr. D. MULDER
Hoe kankerwonden uitsnijden en afdekken ? — 26 januari te Rotterdam, Proefstationsdag.
L. NIJSSE
Proeven met aardbeien onder glas — 15 maart te Kapelle, Studieclub Glascultuur.
Proeven met aardbeien onder glas — 30 maart te Kruiningen, Studieclub Glascultuur.
Klaar maken van de kasgrond voor het planten — 14 november te Kapelle, Studieclub
Glascultuur.
Ir. B. ROELOFSEN
De huidige positie van de kleinfruitteelt — 25 januari te Zaltbommel, Applicatiecursus
voor leerkrachten, georganiseerd door de Rijksinspectie Landbouwonderwijs te
Zutphen.
Blueberry-growing in The Netherlands — 27 juli te Venlo, Working Group „BlueberryCulture in Europe" van de International Society for Horticultural Science.
Ir. G. S. ROOSJE
Indrukken van de fruitteelt in Engeland en Amerika — 25 januari te Goes, Vereniging
van Tuinbouwvakonderwijzers.
Bestrijding van schimmelziekten in windschermen — 26 januari te Rotterdam, Proefstationsdag.
De concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteelt — 14 februari te Utrecht, Vereniging van Oud-Leerlingen van Fruitteeltscholen.
Perevuur — 18 april te Kapelle, N.F.O., Afd. Kapelle en Vereniging van Oud-Leerlingen Tuinbouwwintercursus.
Virusziekten in de fruitteelt — 3 juni te Beitem-Rumbeke (België), Studiedag WestVlaamse Proeftuin.
G. TOORENAAR
Het onderzoek op de proeftuin te Wilhelminadorp — 28 januari te Oudenaarde (België), Vereniging van Fruitkwekers van Zuid-Vlaanderen van de Belgische Boerenbond.
Problemen rond het plantschema — 30 november te Wemeldinge, Coöperatieve Landbouwvereniging Wemeldinge.
Snoeien en boomvormen — 15 december te Zoetermeer, N.F.O., Kring Midden ZuidHolland.
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M. VAN DE VRIE
Problems in the control of the fruit tree red spider mite, Panonychus ulmi (Koch)
in orchards in The Netherlands — 19 tot 25 juli te Sutton Bonington (Engeland),
Second International Congress of Acarology.
Some consequences of the distribution of Panonychus ulmi (Koch) and its predator
Typhlodromus (T) pyri Scheuten on their host plant — 19 tot 25 juli te Sutton
Bonington (Engeland), Second International Congress of Acarology.
Ir. S. J. WERTHEIM
Giberellazuur en chemische vruchtdunning — 5 januari te Terneuzen, N.F.O., Afd.
Midden Zeeuws-Vlaanderen.
Toepassing van groeiregulatoren — 13 januari te Goes, N.F.O., Kring Zeeland.
Toepassing van chemische middelen om invloed uit te oefenen op de vruchtdracht —
26 januari te Rotterdam, Proefstationsdag.
De chemische vruchtdunning bij Golden Delicious — 27 januari te Bunde, N.F.O.,
Kring Zuid-Limburg.
Groeiregulatoren en hun toepassing in de fruitteelt — 2 februari te Glabbeek (België),
Belgische Boerenbond.
Toepassing van groeiregulatoren — 14 februari te Utrecht, Vereniging van Oud-Leerlingen van Fruitteeltscholen.
De chemische vruchtdunning — 10 maart te Kraggenburg, N.F.O., Kring IJsselmeerpolders.
Gibberellazuur en chemische vruchtdunning — 19 april te Steenbergen, Studieclub.
Bevordering van de vruchtbaarheid door middel van chemische stoffen en het
chemisch dunnen — 16 augustus te St. Anna Parochie, N.F.O., Kring Friesland.
Chemische regulatie van groei en bloemknopvorming — 7 september te Wageningen,
B-leergang.
Ervaringen met Alar (B-9), CCC en chemische vruchtdunning — 15 december te
Klaaswaal, N.F.O., Afd. Hoeksche Waard.
Ervaringen met gibberellinen en remstoffen — 19 december te Hulst, N.F.O., Afd.
Oost Zeeuws-Vlaanderen.
BEZOEKERS
In 1967 brachten 868 personen een bezoek aan het Proefstation. In Wilhelminadorp
werden in het laboratorium en in de proeftuin 446 bezoekers ontvangen, waarvan
149 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers te Wilhelminadorp kwamen uit
14 verschillende landen: Amerika 3, Argentinië 1, Australië 2, België 44, Duitsland
5, Engeland 18, Frankrijk 55, Ierland 3, Italië 3, Mexico 1, Polen 1, Zuid-Afrika 5,
Zweden 1, Zwitserland 7.
In de proeftuin te Kapelle kwamen 422 bezoekers. Hiervan waren 363 uit Nederland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit: België 8, Denemarken 15, Duitsland 5, Engeland 23, Frankrijk 1, Ierland 1, Joegoslavië 1, Polen 2, Roemenië 3.
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SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN. DIENSTEN EN PERSONEN
Evenals in voorgaande jaren werd ook in 1967 op prettige wijze samengewerkt met
andere instellingen, waar fruitteeltkundig onderzoek plaats heeft. Daarbij wordt
ook in het bijzonder gedacht aan de fruitteeltproeftuinen. De contacten met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst waren veelvuldig.
De samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie en het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen heeft de activiteit van het Proefstation zeer gestimuleerd.
Gaarne wordt hier in het bijzonder dank gebracht aan de fruittelers, die in 1967 hun
rechtstreekse medewerking aan het onderzoek verleenden door toe te staan dat in
hun boomgaarden proeven werden genomen. Zonder deze gewaardeerde medewerking zou veel van het in dit verslag beschreven onderzoek niet tot stand hebben
kunnen komen.
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Afb. 2. Grondontsmetting
met
ehloorpicrine tegen bodemmoeheid op perceel 15 van
de proeftuin te Wilhelminadorp. Op de ontsmette stroken bedekt met
plastic folie zullen de
boomrijen worden geplant
(zie Afb. 3).
Fig. 2. Soil
fumigation
with
chloropicrin against replant disease in a Wilhelminadorp experimental
plot. New trees will be
planted in the fumigated
strips now covered with
plastic sheets (see Fig. 3).

In het perevirusproefveld dat in 1966 geplant is en waarbij was uitgegaan van virusgetoetste onderstammen en rassen, werden bepaalde objecten, in augustus, door
middel van oculeren, kunstmatig besmet met vier verschillende virussen.
Het appelvirusproefveld ontwikkelde zich uitstekend. Bij dit perceel werden de objecten reeds in augustus 1966 besmet met vijf verschillende virussen. Een merkwaardig verschijnsel deed zich voor bij het object mozaiek. In de rassen Stark
Earliest, James Grieve en Cox's Orange Pippin ontstonden in 1967 zeer ernstige
symptomen van mozaiek, maar het ras Golden Delicious reageerde ondanks de besmetting niet met symptomen van mozaiek.
GRONDONTSMETTINGSPROEF
In de zomer van 1965 werden de bomen van perceel 15 van de proeftuin te Wilhelminadorp gerooid. Het betrof hier het appelras Lombartscalville, waarvan de bomen
12 jaar op het betreffende perceel hadden gestaan. Om na te gaan of de grond van
het perceel bodemmoeheid vertoonde werd een grondmonster onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Dit grondmonsteronderzoek wees uit dat bodemmoeheid aanwezig was, waarna besloten werd het
perceel te laten ontsmetten. Dit ondanks het feit dat peren zouden worden ingeplant,
welke geacht worden minder last te hebben van bodemmoeheid ontstaan door appel.
Op 17 september 1965 werd strooksgewijze grondontsmetting met ehloorpicrine toegepast. De ontsmette stroken waren 1,20 m breed en lagen 2,80 m uit elkaar (afb. 2).
Onmiddellijk na het machinaal ontsmetten werd plastic folie op de ontsmette stroken
aangebracht, welk plastic ongeveer veertien weken bleef liggen.
Maart 1966 werden op de ontsmette stroken perebomen geplant (afb. 3) bestemd voor
een virusproef en tussen deze proefbomen werden op twee ontsmette stroken en op
de tussenliggende niet ontsmette strook bomen geplant van het appelras James
Grieve en het pereras Conference. Dit werd gedaan om na te gaan of de grondontsmetting inderdaad invloed had op de groei van appel en peer. Per ras werden
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Afb. 3. Perebomen geplant
op
ontsmette stroken. Let op
de resten van de plastic
folie (zie Afb. 2).
Fig. 3. Pear trees planted on fumigated strips. Note remnants of plastic sheets
(see Fig. 2).

21 bomen geplant op de ontsmette grond en 21 bomen op de niet ontsmette grond.
Groeimetingen werden verricht in 1966 en 1967. De resultaten van deze metingen
zijn weergegeven in tabel 1. In 1966 was er bijna geen groei, noch bij appel noch bij
peer, zoals dat gebruikelijk is het eerste jaar na planten onder de omstandigheden
van de proeftuin te Wilhelminadorp. Toch was er in dat jaar vooral bij James Grieve
al een verschil ten gunste van de behandeling met chloorpicrine aanwezig. In 1967
was de groei op de ontsmette stroken goed, zowel bij James Grieve als bij Conference.
Op de niet ontsmette grond groeide de Conference even goed als op de wel ontsmette
grond. De James Grieve bomen groeiden op de niet ontsmette grond echter slecht en
verschilden zeer duidelijk van de bomen op de wel ontsmette grond (tabel 1).

Tabel 1. Invloed van grondontsmetting met chloorpicrine in 1965 op de groei van James
Grieve en Conference in 1966 en 1967. Getallen zijn gemiddelden van 21 bomen.
Table 1. Influence of soil fumigation with chloropicrin in 1965 on the growth of James Grieve
and Conference in 1966 and 1967. Figures are means of 21 trees.
Ras

Behandeling

Variety

Treatment

James Grieve
Conference

i ) Control

2)

Toename in
stamomtrek (cm)
Increase in trunk
circumference (cm)

Totale scheutgroei
per boom (dm)
Total shoot growth
per tree (dm)

Scheuten
per boom
Shoots
per tree

1966

1967

1966

1967

1967

Gem. scheutlengte (cm)
Mean shoot
length (cm)
1967

O n b e h a n d e l d 1 ) 3 ) 0,1
C h l o o r p i c r i n e 2)
0,8
0,5
O n b e h a n d e l d x)
C h l o o r p i c r i n e 2)
0,6

1,7
3,1
2,2
2,4

1,0
4,3
5,0
8,7

40,9
94,5
107,3
106,6

8,8
14,2
19,4
18,5

46,5
66,5
55,5
57,5

Chloropicrin

3) 22 bomen/2 2 trees
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Het is dus duidelijk dat de bodemmoeheid ontstaan door appel in dit geval niet
nadelig was voor de groei van Conference maar wel voor de groei van James Grieve.
Dat in de praktijk beweerd wordt dat het planten van peer na appel geen moeilijkheden oplevert kon in dit geval dus worden bevestigd.
SPURTYPENPROEFVELD MET APPEL
Maart 1966 werd een aantal spurtypen van Golden Delicious geplant tezamen met
normale Golden Delicious om te zien of deze zwak groeiende mutanten een verbetering betekenen. Geplant werden Golden Auvil Spur (Goldspur), Golden Yellospur
(Yellowspur), Morspur (niet in Nederland verkrijgbaar), Starkspur Golden Delicious
en Testers Golden Spur. De eerste vier spurtypen zijn van Amerikaanse herkomst,
de laatste is van Nederlandse oorsprong. Alle typen en ook de gewone Golden Delicious zijn veredeld op vier onderstammen, namelijk: M 26, M i l , MM 104 en MM 111.
Golden Delicious bovendien nog op M I X . Van alle combinaties komen 12 bomen
voor, verdeeld over drie veldjes van vier bomen. De plantafstand is overal 4.30 x
2.40 m. Als bestuiverras is Cox's Orange Pippin geplant. Het eerste jaar (1966) was
de groei te verwaarlozen, zoals gebruikelijk onder de omstandigheden te Wilhelminadorp. In 1967 was de groei goed. De metingen verricht aan de groei van 1967
zijn vermeld in tabel 2. De Morspur is uit de tabel weggelaten omdat binnen dit
type verschillende vormen werden aangetroffen.
De cijfers in tabel 2 geven aan dat de gewone Golden Delicious sterker groeide op
de vier vergelijkbare onderstammen dan de spurtypen. Zowel het aantal langloten
(kolom a) als de gemiddelde lengte (kolom b) is bij het normale type vrijwel in alle
gevallen groter en de totale scheutgroei (kolom c) dus ook. Vergelijking met de normale Golden Delicious op M IX leert dat alle spurtypen op M26 of M II, drie van
de vier spurtypen op MM 111 en twee van de vier op MM 104 zwakker groeiden dan
normale Golden Delicious op M I X . De verschillen zijn soms echter klein. De Testers
Golden Spur op MM 111 groeide ongeveer even hard als het gewone type op M IX
evenals de Golden Auvil Spur op MM 104. De Testers Golden Spur op MM 104 stak
boven de Golden Delicious op M IX uit.
Verschillende spurtypen groeiden dit jaar zeer goed en er was uiterlijk soms weinig
van het spurkarakter te zien. Onze ervaring is dat dit in het tweede jaar beter tot
uitdrukking gaat komen.
Vergelijking van de spurtypen onderling leert dat Testers Golden Spur op M26,
MM 111 en MM 104 tot nu toe in deze proef het sterkst groeiende spurtype is. Op
M II is dit echter niet het geval. Dit wijst op de aanwezigheid van een wisselwerking
tussen type en onderstam. Ditzelfde komt ook bij de andere drie typen voor. Nu eens
is Starkspur Golden Delicious de zwakste (M26) dan weer Golden Auvil Spur (M II,
MM 111) of de Golden Yellospur (MM 104). Over alle onderstammen bezien was
alleen het verschil tussen Starkspur Golden Delicious en Golden Auvil Spur wiskundig niet betrouwbaar (P = 0,05).
Bovengenoemde interakties èn de verschillen in groei die tussen de spurtypen veredeld op dezelfde onderstam voorkomen en soms vrij groot zijn, wijzen er wel op dat
we bij de spurtypen niet met één bepaalde mutant te maken hebben, uitgezonderd

24

csf
CM
i—1

co
tsf
co

CO

co"
co œ
T - "

I—1

o " co"
co
0)

Î

E

in"

co"

(M
^h"

e» co
co
m Ir-

in

in

co" r-"

CM"

•o
CD

O)

c

ra

J£

a

E
o

:=*
0)
O)
0)

co

o

IM

Ï—1

CO

>
c

(A
3
O

™

»
3

CO

co

o

O

. ' T

o

CO
CO

m

in
co
co"
e» co"
m
co

CO

co"

-

O

00 co_
i n " CN

co
c<r

ÎM i n
a>" co"
C»

r-"
co

a>

a

co

CM

e»

CM~

»-"

O

co

a

•o

c
o

o
O

•o

o
O

"o

c
co c
> a
e

co

>>

O

in

o"

CM"

CM"

e» CM

IM

co

°1 mIM"

in

•*" o "

3

co"
co m

^)"

CM*

in"

i>
IM"

a.
c
10 (0

>

o e0)
1- -o

T—

CN

Sä

•o

.b F

a>
E O)

i*-

E°

§1
ra

in"
T—1

CM

t-^
in

tin"

co

• *

m

in

• *

•*

u co

o 5

f-H

I—1

in

o"
CO m

2:N

f

co c-

• *

Tt"
1—1

o"

CM"

i—i

.-"
j-t

co ^
3 t

•52

Sa
•52

co ra

c
o
S 3

•Ö o

O
*—i

*-*

a) a>
o}
<Ü

u
u

Jl
O cd
o <5

S

<M
co" i-T
T f co

o>£

-2g

h-1

in

CO

(0

"^

a"
co

5 FÎ

ê S&S

O .Q

of

co c

S»

E"5
<5 &
0) O)

.E o)
'S! o
EO.

<"o S>:
O >>
c\i
• «

.O

ra

ft -ö

IJ

:S

es a
0)

E«

cfl

£•3 •

O

PS.

O S"
CN
(U

.o

IS

3
ft a

(H

3

t/) T3
O

"5 -1> Ü
(-1
< 3
G G ft
0)
•a

CL)

•a

a

G
eu

"eu

2

O

o
CJ

C
eu

-

-

O O mQ Ü

ft

o
Ü

(U

ft
<D
G

•S

SH

3fi

CD

CÖ

W

+->

P
II
bO £ 1

G

eu
CS ,D Ü H

25

misschien de Starkspur Golden Delicious en de Golden Auvil Spur.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de vruchtdracht in 1967 zeer klein was. Van het
hele perceel (288 bomen) werden slechts 139 vruchten geoogst, de meeste van de
bomen op M26 en op M i l .
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HET TEELTONDERZOEK BIJ GROOT FRUIT
Ir. S. J. WERTHEIM

ALGEMEEN
Het onderzoek inzake de chemische vruchtdunning met carbaryl werd gedeeltelijk in
samenwerking met enkele Rijkstuinbouwconsulentschappen voortgezet. Behalve met
gibberellazuur (Gibberelline A3) werd begonnen met onderzoek naar de werking van
het nieuwe gibberellinemengsel A4 + A7. Dit gebeurde in samenwerking met Dr. A.
Varga van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. De proeven
met Alar werden voortgezet. Begonnen werd met onderzoek op het gebied van late
val gedeeltelijk in samenwerking met het Sprenger Instituut te Wageningen. Het snoeionderzoek op Doyenné du Comice werd in 1967 voor het derde achtereenvolgende
jaar verricht en zal worden afgesloten. Het snoeionderzoek op Cox's Orange Pippin
en Beurré Hardy werd voortgezet en het ras Benoni werd voor het eerst in de proeven
betrokken om na te gaan of de beurtjaren door middel van een bepaalde snoeiwijze
kunnen worden tegengegaan. De snoeiproeven vonden plaats binnen het programma
van de werkgroep „Boomvormen". Binnen deze werkgroep werd ook weer onderzoek
verricht naar de mogelijkheid om de mate van bloei al in de winter te voorspellen.
Dit werd gedaan bij de rassen Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop.
Onderzoekingen op het gebied van de besuiving en waarnemingen over het „Lepelblad" bij Doyenné du Comice werden ook in 1967 uitgevoerd. Fenologische waarnemingen aan de rassen Cox's Orange Pippin en Bonne Louise d'Avranches werden
in samenwerking met het K.N.M.I. voor het derde jaar uitgevoerd en zullen in een
apart verslag worden samengevat.
Van een deel van de hierboven genoemde onderzoekingen zullen hierna enkele resultaten worden vermeld.
CHEMISCHE DUNNING
De chemische dunning werd in 1967 voornamelijk beproefd op de rassen Golden
Delicious en Winston met het middel carbaryl (merk AArupsin).
Bij het ras Golden Delicious werd evenals vorig jaar nagegaan of de „vruchtgrootte"
een betere maatstaf is voor het tijdstip van toepassing van de chemische vruchtdunning dan „het aantal dagen na de volle bloei". Gespoten werd daartoe op veertienjarige bomen op M I X te Wilhelminadorp met 0,15%> AArupsin wanneer de gemiddelde vruchtgrootte op het tweejarige hout ongeveer 3, 5, 7, 9, 11 of 13 mm bedroeg. Deze vruchtgroottes werden bereikt op 16, 22, 25, 29 mei en 2 en 5 juni. De
volle bloei van de bomen had plaats op 9 mei. De zetting op het proefperceel was op
het oudere hout matig, op het éénjarige hout vrij goed. De bomen behoefden alleen
aan het éénjarige langlot wat met de hand te worden gedund.
De resultaten van de bespuitingen waren niet erg duidelijk; er werd weinig dunnende
werking waargenomen. Dit is gunstig te noemen omdat dunning ook niet noodzakelijk
was. Een duidelijk inzicht in de vraag welke vruchtgrootte het gunstigst is voor de
chemische dunning werd dit jaar niet verkregen. Mogelijk is dit in een jaar met
een voor dit ras meer normale vruchtzetting wel het geval.
In een tweede proef op Golden Delicious werd spuiten en nevelen van carbaryl vergeleken. Op de proeftuin Haamstede werd daartoe op elfjarige bomen op M II 0,15 %>
AArupsin gespoten tegen 2000 1per hektare of 1,05°/o AArupsin geneveld tegen 300 1
water per hektare. De behandelingsdatum was 31 mei, ongeveer drie weken na de
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30-50%>open bloemen en voor Doyenné du Comice 24 april bij 20-25%>open bloemen.
De resultaten van de beide proeven zijn vermeld in tabel 4, waaruit blijkt dat bij
beide rassen beide middelen de vruchtdracht hebben verbeterd. Bij Beurré Hardy was
de zetting en de vruchtdracht aan de onbehandelde bomen zeer slecht en werd door
A3 duidelijk meer bevorderd dan door A4 + A7. Een geringe kelkmisvorming trad
bij de vruchten van alle behandelde bomen op, maar was niet van invloed op de
verkoopkwaliteit. Bij Doyenné du Comice was de vruchtzetting aan de onbehandelde
bomen redelijk goed. De zetting voor de rui werd door beide middelen verhoogd,
door A3 iets meer dan door A4 + A7. Bij de oogst bleken beide behandelingen een
duidelijke opbrengstverhoging te hebben gegeven, die toen voor beide middelen gelijk was.
In 1967 reageerde Doyenné du Comice dus in tegenstelling tot voorgaande jaren duidelijk gunstig op A3. Mogelijk speelt hierbij een rol dat er dit jaar vele zaadloze
vruchten voorkwamen (zie het lage aantal zaden per vrucht in tabel 4), wat bij dit
ras niet gebruikelijk is. In een jaar met een groot percentage natuurlijke parthenocarpe vruchten zijn gibberellinen dus misschien beter in staat de zetting te beinvloeden dan in een jaar met grotendeels normale vruchtzetting.
Het nieuwe mengsel A4 + A7 bleek in deze proeven niet beter dan het bestaande
gibberellazuur.
APPEL

Het nieuwe gibberellinemengsel A4 + A7 werd in 1967 ook op vele appelrassen beproefd om na te gaan of hiermee de vruchtdracht te beïnvloeden is. Bij Cox's Orange
Pippin werd ook nog A» beproefd omdat hiermee in de praktijk wel eens resultaten
geboekt zouden zijn. De proeven die werden opgezet kunnen hierna in het kort als
volgt worden samengevat. (In alle proeven werd 1 gram mengsel per 60 liter water
gebruikt tenzij anders is vermeld.)
Stark Earliest: achtjarige bomen op M I X te 's-Gravenpolder. Gespoten werd op
24 april bij 3 0 % open bloemen op het hout ouder dan één jaar. James Grieve: achtjarige bomen op M I X te Lewedorp. Gespoten werd op 25 april in het rozeknop
stadium bij de eerste open bloemen en op 8 mei ongeveer een dag voor de volle bloei.
Tydeman's Early: achtjarige bomen op M I X te Lewedorp. Gespoten werd op 3 mei
bij de eerste open topbloemen en op 8 mei tijdens de volle bloei. Cox's Orange Pippin:
achtjarige bomen op M I X te 's-Gravenpolder. De behandelingsdata waren hier 24
april in het rozeknop stadium en 3 mei bij 50%> open bloemen op het hout ouder
dan één jaar. In een tweede proef op vierjarige bomen op M IX te Heijningen was
de behandelingsdatum 8 mei ook bij 50%>bloei op het hout ouder dan één jaar. In
deze proef werd 1 gram A4 + A7 op 40 en 20 1water gebruikt en 1 gram A3 op 20 1
water. Schone van Boskoop: achtjarige bomen op M IX te Lewedorp. Behandelingsdatum 8 mei enkele dagen na de volle bloei. Golden Delicious: achtjarige bomen op
M IX te Lewedorp. De bespuitingen werden uitgevoerd op 25 april in het rozeknop
stadium en op 8 mei tijdens de volle bloei van het oudere hout. Winston: achtjarige
bomen op M IX te Lewedorp met als behandelingsdatum 8 mei, op welke datum één
tot twee bloemen per tros open waren en 12 mei ongeveer een dag na de volle bloei.
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Afb. 5. Cumulatieve late val van
James Grieve in twee
proeven bij niet bespoten ™
bomen en bomen behandeld met verschillende 60
middelen. In proef 1 werd
0,059 % Alar 85 gebruikt.
In proef 2 50 ml Obst- 50
hormon 24A, 7,5 g Aperdex en 75 ml Fruitone T
per 100 1 water; de voor ^o
James Grieve door de
handel aanbevolen concen- 30
traties.
Fig. 5. Cumulative preharvest drop
of James Grieve per 1000
fruits on the trees on the
indicated spraying dates , 0
in two experiments with
untreated trees and trees
sprayed with different substances. In experiment 1,
0.059 % Alar 85 was used
on 21 July. In experiment
2, 50 ml Obsthormon 24A,
7.5 g Aperdex, and 75 ml
Fruitone T per 100 1 water
applied 4 August were
used, these being the concentrations prescribed by
the manufacturers for this
variety. Picking dates: 17
and 23 August and 1 September.

AFGEVALLEN VRUCHTEN /1000
AAN DE BOOM AANWEZIGE VRUCHTEN
OP BESPUITINGSDATA

21
28 31
1
JULI
BESP DATUM
PROEF 1

Onbehandeld
Alar
Onbehandeld

4
7
10 12 14
i
AUG.
BESP DATUM
PROEF 2

17
|
I e PLUK

23 25

l

2ePLUK

1SEPT.
3 e PLUK

tone T op basis van 2,4,5-trichloorphenoxypropionzuur (2,4,5-TP) werd beproefd, hoewel dit middel evenmin als Alar in Nederland is toegelaten. Van al deze middelen
werd de door de industrie aanbevolen concentratie voor het ras James Grieve gebruikt (Aperdex 3Utablet, Obsthormon 24A 50 ml en Fruitone T 75 ml per 100 1water).
Voor Alar werd 500 dpm (0,059°/o Alar 85) gebruikt, omdat met deze lage concentratie
toegepast één maand voor de pluk in de Verenigde Staten successen zijn geboekt bij
het ras Mcintosh (Edgerton, L. J. en Hoffman M. B. Nature 209, 1966: 314-315). Alar
werd ongeveer één maand voor de oogst gespoten op 21 juli (proef 1), de andere middelen ongeveer twee weken voor de oogst op 4 augustus (proef 2). De proeven werden
genomen op veertienjarige bomen op M IX te Wilhelminadorp. Per middel werden
drie veldjes van elk drie bomen bespoten.
De resultaten van beide proeven zijn vermeld in afb. 5 waarin cumulatief de afgevallen vruchten zijn weergegeven per duizend vruchten aan de boom aanwezig tijdens
de bespuiting. Alar blijkt in tegenstelling tot wat in het buitenland voor sommige
andere rassen is gevonden niet te werken tegen de late val van James Grieve.De groeistoffen waren wel werkzaam tegen de overigens niet zware late val. Obsthormon 24A
en Aperdex waren even werkzaam, ondanks het feit dat van Obsthormon meer aktieve
stof werd gebruikt (5 g/100 1) dan van Aperdex (0,75 g/100 1). Fruitone T was wat
beter dan beide andere middelen. Ook in het buitenland blijkt 2,4,5-TP de val wat
meer te bestrijden dan NAA.
Het is echter niet alleen de late val op zich die van belang is, maar ook de invloed
van de middelen op de rijping en bewaarbaarheid van de vruchten. In samenwerking
met het Sprenger Instituut te Wageningen werd daarom de bewaring van de vruchten
van de drie plukken (17, 23 augustus en 1 september) nagegaan bij 5° C en bij 20° C.
Bij de beoordeling van de vruchten op verschillende tijdstippen tot eind september
kwam alleen naar voren dat Fruitone T de rijping wat bevorderde, wat zich uitte
in een gelere vruchtschil. Tussen alle overige behandelingen bestonden geen verschillen van betekenis. De bevorderende werking van 2,4,5-TP op de vruchtrijping
is mogelijk te verklaren uit het feit dat door de bespuiting de ethyleenproduktie van
bladeren en vruchten werd verhoogd. Ethyleen heeft een rijpingsbevorderende wer-
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king. Genoemde invloed op de ethyleenproduktie is onlangs gevonden bij vijgebomen
die bespoten waren met een verwante stof 2,4,5-trichloorphenoxyazijnzuur (2,4,5-T)
(Maxie, E. C. en Crane J. G. Science 155, 1967: 1548-1550). Om nog een indruk te geven
van de aantallen afgevallen vruchten per boom de volgende cijfers. Proef 1; val
vanaf de spuitdatum 21 juli tot de laatste pluk op 1 september 12 vruchten voor onbehandeld en 12 voor Alar. Proef 2; val vanaf de spuitdatum 4 augustus tot de laatste
pluk op 1 september 9 vruchten voor onbehandeld, 6 en 6 voor Aperdex en Obsthormon'en 4 vruchten voor Fruitone T.
SNOEI
PEER

Voor het derde achtereenvolgende jaar werd de snoeimethode voor Doyenné du Comice naar voren gebracht door wijlen Ir. C. Guilliams uit Waremme (België) op vier
bedrijven in Zeeland vergeleken met de traditionele snoeimethode. De eerstgenoemde
snoeiwijze is beschreven in het Jaarverslag 1965 (p. 44 e.V.).
Het tijdstip van snoei, december, maart of april, bleek over de drie jaren bezien niet
van veel invloed op de vruchtzetting of -dracht, noch bij de methode Guilliams noch
bij de traditionele methode. In 1967 bleek laat snoeien (april) wat nadeliger dan
vroeger snoeien. Wél had laat snoeien bij de methode Guilliams tot gevolg dat de
rui in vele gevallen wat minder was dan na vroeg snoeien. De methode van snoei had
veel invloed op de vruchtzetting en -dracht. Per honderd bloemtrossen waren de
bomen die traditioneel gesnoeid waren altijd duidelijk minder dan de bomen gesnoeid
volgens de methode Guilliams. In kilogrammen per boom was het echter juist andersom, omdat de traditioneel gesnoeide bomen veel meer volume ( = gemengde knoppen)
hadden. Hierbij speelde ook een rol dat de zetting op oud vruchthout, wat bij de
traditioneel gesnoeide bomen veel voorkomt, ook aanzienlijke hoeveelheden vruchten
kan geven. Te weinig van dit vruchthout is aanwezig aan de bomen die gesnoeid
werden volgens de regels van Guilliams.
Belangrijk is dat tweejarige takken gunstig reageren op het halverwege doorknippen
zoals dat door Guilliams naar voren werd gebracht. Het sparen van éénjarige scheuten
in de boom om volgend jaar voldoende tweejarige takgedeelten te verkrijgen, die
kunnen worden ingeknipt is daarom een wezenlijke bijdrage tot oogstvergroting van
de boom.
In hoeverre het verlies aan kilogrammen per boom door het kleinere boomvolume als
gevolg van de snoeiwijze Guilliams kan worden opgevangen door meer bomen per
hektare te planten, kon in de hier genomen proeven in bestaande ruime beplantingen
niet worden nagegaan.
Door nachtvorstschade kunnen geen resultaten van de snoeiproef op Beurré Hardy
worden weergegeven, waarin inknippen van het tweejarige hout werd vergeleken met
niet inknippen.
APPEL

"'

Ook bij Cox's Orange Pippin werd onderzocht wat de invloed is van jriknippen in
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vollegrondsaardbeien (boven).
Fig. 7. In May, Dutch strawberries cultivated in glasshouses (at the foot) have to compete with Italian
strawberries cultivated in the open (at the top).
Foto I.V.T. Wageningen

tot 10 januari koud
van 10—20 januari 10° C overdag, 5° C 's nachts
na 20 januari bij somber weer 10° C overdag 7° C 's nachts
bij helder weer 15° C overdag, 7° C 's nachts.
Met belichten werd op 10 januari begonnen van 23.00 uur tot 7.00 uur. De temperatuur
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kon alleen naar beneden toe gecontroleerd worden, dat wil zeggen dat bij warme
nachten de temperatuur tot boven 7° C kon oplopen, terwijl overdag bij veel zon de
temperatuur aanmerkelijk hoger werd dan 15° C.
RASSENVERGELIJKING

Begin december 1966 werden de rassen Glasa en Vola van het wachtbed in de kas
geplant om na te gaan hoe deze rassen zich gedragen bij een verwarmde en belichte
teelt en bij een koude teelt. Het overplanten geschiedde zonder kluit. De resultaten
van deze proef, in tabel 9 weergegeven, leren dat Glasa, zowel verwarmd en belicht
als koud, uitstekende opbrengsten te zien heeft gegeven. Hoewel Vola bij beide teeltwijzen een hogere opbrengst gaf, bleven de geldelijke resultaten achter bij die van
Glasa. De vroegheid van Glasa komt in een hogere middenprijs duidelijk tot uiting.
abel 9. Vergelijking van de rassen Glasa en Vola onder sïaand glas. Verwarmd-belicht en koud.
able 9. Comparison of the strawberry varieties Glasa and Vola cultivated in a heated and a cold glasshouse.
Verwarmd
Heated

Koud
Cold

as

Opbrengst
in kg/m2

Opbrengst
in guldens/m2

% eerste
kwaliteit

Eerste
pluk

Opbrengst Opbrengst
in guldens/m2
in kg/m2

% eerste
kwaliteit

Eerste
pluk

ariety

Yield
in kg/m2

Proceeds in
D.fl./m2

% 1st
grade

First
picking

Yield
in kg/m2

Proceeds in
D.fl./m2

% 1st
grade

First
picking

lasa

2,75

15,89

73

11-4

3,36

14,93

79,6

3-5

bla

3,26

14,69

78,2

29-4

3,71

13,10

79,9

18-5

PLANTTIJDENPROEF

Normaal worden de aardbeiplanten van begin tot half december van het wachtbed
in de kas overgeplant. Om minder afhankelijk van de weersomstandigheden te zijn,
wordt dit tijdstip in de praktijk vervroegd. Uit proefnemingen is gebleken dat de
planten die vroeg werden binnengebracht, aanvankelijk een betere ontwikkeling vertoonden dan de op een later tijdstip overgebrachte planten. Midden januari veranderde
het beeld echter. De laat binnengebrachte planten, die aanvankelijk in ontwikkeling
achter waren gebleven, herstelden zich en ontwikkelden zich veel forser dan de
eerder genoemden. De invloed van de planttijden op de opbrengst wordt in tabel 10
weergegeven. De beste planttijd bleek rond begin december te liggen. Bij de verwarmde teelt demonstreerde zich deze ommekeer duidelijker dan bij de koude teelt,
waarvoor nog moeilijk een verklaring is te geven. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen verkregen dat Glasa voor een geforceerde teelt het beste tussen half november
en begin december kan worden binnengebracht. Voor de koude teelt valt dit tijdstip
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abel 11. Uitkomsten rassenvergelijking aardbeien onder platglas.
able 11. Results of a variety trial with strawberries cultivated in frames.
as

Planttijd

Aantal planten
per raam

Datum eerste
pluk

Opbrengst per
raam in kg

% eerste
kwaliteit

Opbrengst in
guldens per raam

ariety

Planting
date

Number ot plants
per frame

First picking
date

Yield in kg
per frame

% 1st
grade

Proceeds in
D. fl. per frame

-lasa
iegina
ola

1-8
1-8
15-8

12
12
10

19-5
25-5
25-5

4,06

74,0
79,6
79,5

13,67
15,74
15,11

4,95
5,04

tussen half november en half december. Vola reageerde minder duidelijk. Het tijdstip
waarop de planten binnen werden gebracht, had veel minder invloed op de ontwikkeling en kg-opbrengst dan bij Glasa. Koud geteeld bleek Vola met succes nog laat te
kunnen worden overgeplant. De weersomstandigheden in januari en begin februari
zullen echter grote invloed op de ontwikkeling van het gewas blijven behouden.
RASSENVERGELIJKING ONDER PLATGLAS

De teelt van aardbeien onder platglas neemt op de intensief gevoerde kleinfruitbedrijven nog steeds een belangrijke plaats in. Dat desondanks de met platglas beteelde
oppervlakte enigszins afneemt, moet geweten worden aan de in vergelijking met
staand glas bewerkelijke teeltwijze. Het aanvoertijdstip van platglasaardbeien valt

Tabel 12. Resultaten van remonterende aardbeirassen, geoogst tot begin augustus 1967.
Table 12. Results of everbearing strawberry varieties picked till the beginning of August 1967.
Ras

Opbrengst in
kg per are

% eerste
kwaliteit

Gemiddelde prijs in guldens
voor eerste kwaliteit

Variety

Yield in
kg per are

% 1st
grade

Average price in Dutch florins
for 1st grade

Revada
I.V.T. 61118
Sans Rivale
Repita-St
Repita-St 3
Repita-I.V.T.

74,2
81,1
35,9
27,5
36,4
42,6

94,1
97,0
87,8
95,7
92,8
98,8

2,75
2,87

—
2,36
2,36
2,36

49

gewoonlijk nà de staand glasteelt en vóór de vollegrondsteelt, zodat meestal een
gunstige markt wordt ontmoet. Daar ook een spreiding binnen de aanvoer van platglasaardbeien gewenst kan zijn, werd nagegaan welke uitkomsten er met de hiervoor
in aanmerking komende rassen Glasa, Regina en Vola konden worden verkregen.
De voornaamste gegevens zijn in tabel 11 vermeld.
In Zeeland blijkt Regina voor de platglasteelt uitstekend te voldoen. Hoewel Glasa
belangrijk vroeger afrijpt dan de beide overige rassen, blijkt de platglasteelt voor dit
ras minder geschikt. Vaak treden bestuivingsmoeilijkheden op, waardoor de vruchten
onregelmatig uitgroeien. Vola is voor deze teeltwijze eveneens minder aan te bevelen.
De oogstperiode loopt namelijk te lang door en valt voor een deel in de periode van
de oogst van de vroege vollegrondsrassen.
VOLLEGRONDSAARDBEIEN
RASSENVERGELIJKING DOORDRAGENDE AARDBEIEN

De toenemende belangstelling voor de teelt van doordragende aardbeien maakte het
gewenst om het aanwezige rassenmateriaal nader op hun eigenschappen te bestuderen. In een demonstratieaanplant werden daartoe Revada, I.V.T. 61118, Sans Rivale,
Repita-I.V.T., Repita-Stavenuiter en Repita-Stavenuiter stam 3 vergeleken. Deze aanplant kreeg een voor doordragende aardbeien noodzakelijke aangepaste verzorging,
bemesting en watervoorziening. Na een aanvankelijk zeer goede start stagneerde
echter in begin augustus de groei en de vorming van bloemstengels bleef achterwege. De oorzaak hiervan is onbekend. Het uiteindelijk resultaat van deze teelt was
dan ook teleurstellend. Uit tabel 12 vallen dan ook alleen de prestatieverschillen van
de beproefde rassen te lezen die behaald werden tot begin augustus. De eigenschappen
van Revada, Repita en I.V.T. 61118 zijn genoegzaam bekend. Sans Rivale is een uit
Frankrijk afkomstig ras, dat overvloedig bloeit met zeer goed ontwikkelde bloemen.
Het gewas groeit matig sterk, de bloemstengels zijn lang. De kegelvormige vruchten,
enigszins paarsrood van kleur, witvlezig op doorsnede, smaken iets rinzig, zonder
een bepaald aardbeiaroma. Dit ras lijkt geen verbetering voor het Nederlands sortiment. Aangetekend moet worden dat van een goed gewas doordragende aardbeien
waarvan tot eind oktober kan worden geplukt, meer dan 200 kg per are kan worden
geoogst (Revada).
GRONDONTSMETTING

In het bijzonder op de proeftuin Kapelle wordt zeer veel last ondervonden van de
bodemschimmel Verticillium alba. Vrijwel alle aardbeirassen zijn hier in min of
meerdere mate gevoelig voor. Door chemische grondontsmetting werd getracht deze
bodempathogeen te bestrijden. Gebruikt werden de middelen Chloorpicrine (4 liter per
are) en Methylbromide (50 en 75 ml per m2). Na de ontsmetting, die einde augustus
werd toegepast, werden in het voorjaar 1967 op het behandelde perceel drie Verticillium-gevoelige aardbeirassen, Elista, Cambridge Vigour en I.V.T. 6032, uitgeplant.
De ontwikkeling van het gewas was vooral op de met Methylbromide behandelde
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percelen opvallend goed. Aan het einde van het groeiseizoen werden op dit gedeelte
vrijwel geen planten aangetroffen, die indruk gaven Verticillium-ziek te zijn. Chloorpicrine bestreed de schimmel in iets mindere mate, waardoor op dit gedeelte aan het
einde van het groeiseizoen vooral bij I.V.T. 6032 een aantal zieke planten werd aangetroffen. De onbehandelde percelen vertoonden het bekende beeld. Alle drie de
rassen waren hier min of meer door Verticillium aangetast. Een definitieve uitslag
kan pas in 1968 tegemoet worden gezien. De nevenwerking van Methylbromide, de
doding van vrijwel alle onkruid, was duidelijk aanwezig.
FRAMBOZEN
RASSENVERGELIJKING

In 1966 moest een pas drie jaar oude rassenproef met frambozen worden gerooid. De
aanplant had teveel geleden van wateroverlast in de winter van 1965/66. In 1967 werd
— in landelijk verband — een nieuwe rassenproef aangelegd waarin naast Mailing
Promise, Rode Radboud, Schönemann en Jochems Roem de veelbelovende I.V.T.
selecties 6023, 6028 en 60301 zijn opgenomen.
De ter oriëntatie aangeplante buitenlandse rassen Zeva Herbsternte (Zwitserland),
B.R. 5702 (Zwitserland) en Rubin (Roemenië) lieten in 1967 nog geen beoordeling toe.
Beide eerstgenoemde zijn zgn. doordragende rassen, die mogelijk kunnen bijdragen
aan de gewenste aanvoerspreiding.
Het reeds enkele jaren beproefde ras Jochems Roem, dat tot de forse groeiers gerekend mag worden, gaf in de droge zomer van 1967 stevigere en kleinere vruchten
dan normaal. Van inzakken van de vruchten na de pluk, eigen aan dit ras, werd dit
jaar geen last ondervonden.
RODE BESSEN
VRUCHTZETTING EN RUI

De vruchtzetting en het al of niet optreden van rui is in hoge mate bepalend voor de
opbrengst van rode bessen. Beide factoren worden in sterke mate door het klimaat
beïnvloed. Koud en nat weer heeft gewoonlijk een slechte vruchtzetting tot gevolg,
terwijl nachtvorst als één van de redenen genoemd moet worden voor het optreden
van rui. Om na te gaan of de voedingstoestand van het gewas op beide factoren van
invloed kan zijn, werd in 1967 in een vijfjarige aanplant Jonkheer van Tets direct
vóór de bloei (10 april) een overbemesting gegeven met kalksalpeter. Object I kreeg
daarbij 1.25 kg N per are, object II 0.625 kg N per are. Dit werd voor beide objecten
midden in de bloei (24 april) herhaald. De variatie tussen de uitkomsten van de
waarnemingen was van dien aard dat moeilijk een conclusie kon worden getrokken.
De proef zal worden herhaald.
RASSENBEOORDELING

Naast de algemeen bekende rassen Jonkheer van Tets en Rondom wordt door de
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basis- en overbemestingen uitgevoerd op 21 maart, 23 april, 16 mei en 22 juni. De bemeste oppervlakte bestond uit banden op resp. 0 (niet bemest), 52-67, 45-75, 30-90,
15-105, 0-120 en 0-150 cm afstand van de stam.
Uit kleurschattingen en analyses van het stikstofgehalte van de bladeren werd afgeleid dat het effect op het gewas groter was naarmate de bemeste strook dichter bij
de stam begon en dus een groter deel van de bewortelde zone bemest was. Naar
schatting bedroeg de horizontale uitbreiding van de wortels niet veel meer dan 60 cm.
Deze geringe wortelgroei was in overeenstemming met de geringe omvang van deze
bomen, die vlak langs een populierehaag stonden en sterk in groei waren achtergebleven.
HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

In 1961 werden in een jonge perenaanplant met de rassen Beurré Hardy en Précoce
de Trévoux twintig verschillende grassoorten en mengsels ingezaaid om de geschiktheid daarvan voor de grasstrokencultuur te kunnen beoordelen. In de laatste jaren
zijn bij al deze objecten eenvoudige bemestingsproeven genomen om de reactie van
het gewas op stikstof op de boom- of grasstrook te toetsen. Deze opzet •werd ook in
1967 gehandhaafd. Op de boom- en grasstroken werd resp. 0 of 150 en 0 of 300 kg N
per ha behandelde oppervlakte gegeven, tweederde daarvan als basisbemesting op
27 februari en eenderde op 8 mei.
Reeds op 6 maart, spoedig na de basisbemesting dus, werden op de grasstroken grondmonsters genomen van de 0-5 en 5-20 cm laag voor een onderzoek naar de reeds in
de grond aantoonbare hoeveelheid stikstof. Evenals vorig jaar werd enige samenhang
gevonden tussen de stikstofgehalten en de geschatte zodedichtheid. Dit suggereert,
dat bij een holle graszode stikstof iets eerder in de grond dringt dan bij een gesloten, dichte grasmat. Ook over de grasgroei werden waarnemingen verricht. Deze
gaven een bevestiging van de elders reeds verkregen indruk, dat sterk concurrerende
grassen zoals Engels raaigras, kropaar en beemdlangbloem de gegeven kunstmeststikstof sneller verbruiken dan minder concurrerende grassen zoals veldbeemdgras,
roodzwenkgras en struisgras.
Aan de kleur van de bladeren van de peren kon geen invloed van de bemesting
worden waargenomen. Op 3 augustus zijn bladmonsters voor analyse van het stikstofgehalte genomen. Gegevens hierover staan nog niet ter beschikking.
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD TE IJZENDOORN (G.)

Voor het zevende jaar werden de behandelingen op het proefveld te IJzendoorn
ongewijzigd uitgevoerd. De plantafstanden in deze aanplant op rivierklei bedroegen
voor Golden Delicious op M IX, 3,5 x 1,5 m. Bij twee bodembehandelingen: een natuurlijke grasmat met onkruidvrij gespoten smalle boomstroken enerzijds en grasstroken van twee meter breedte anderzijds, worden opklimmende stikstofgiften toegepast zoals aangegeven in tabel 16. Twee stikstofgiften worden bovendien als rijenbemesting uitgevoerd, waarbij 75"/o van het totaal op een 1,5 meter brede boomstrook en 25%>op de twee meter brede grasstrook wordt uitgestrooid.
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Tabel 16. Invloed van bodembehandeling en stikstofbemesting op Golden Delicious op MIX
op rivierklei te Uzendoom.
Table 16. Influence of soil management and nitrogen dressings on Golden Delicious apples
on rootstock M IX on river clay at Uzendoorn.
Behandeling

kg N

Bladkleur

Opbrengst in kg/boom

Treatment

per ha

Leaf colour l)

Yield in kgs/tree

Gras volvelds, breedwerpig bemest
Grass, broadcast nitrogen

50
150
250
350
450
150
250
50
150
250
350
450
150
250

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

13,8
14,8
20,3
19,7
26,6
24,0
23,5
14,7
18,9
21,4
26,1
24,4
26,6
25,1

Gras volvelds, rijen bemest
Grass, side dressing
Grasstroken, breedwerpig bemest
Grass strips, broadcast nitrogen

Grasstroken, rijen bemest
Grass strips, side dressing

Gemiddelde van drie beoordelingen op 15 juni, 1 augustus en 18 september.
Mean values ot three observations done on 15 June, 1 August, and 18 September.
6 = iets lichtgroen/pale green
7 = normaal groen/normal green
8 = donkergroen/dark green

Grond- en gewasmonsters werden in 1967 op drie tijdstippen verzameld. Gewasanalytische gegevens zijn nog niet beschikbaar. In tabel 16 kan uit de bladkleur- en
opbrengstcijfers worden geconcludeerd dat er weliswaar een zeer duidelijke stikstofreactie maar geen groot verschil tussen beide bodembehandelingen viel waar te
nemen. De onkruidvrij gespoten boomstrook bij „volvelds gras" is in 1967 zeer breed
uitgevallen (1,2 m), weinig minder dan bij het grasstrokensysteem (1,5 m), wat een
verklaring kan zijn voor het geringe opbrengstverschil tussen beide systemen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren suggereren de opbrengstcijfers dat voor het
bereiken van de hoogste opbrengst zeker 300-400 kg N per ha zou moeten worden
gegeven. Vermoed wordt echter dat bepaalde omstandigheden zoals te vroege bemesting (19 januari) bij vrij ondiepe beworteling, een niet optimale efficiëntie van
de bemesting hebben veroorzaakt, waardoor een wat overtrokken beeld van het
gewenste bemestingsniveau is ontstaan.
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branding kwam vooral bij Doyenné voor. Deze was bij Rayplex in de gebruikte concentratie iets sterker dan bij Chel 138 Fe. Op de ruwe gedeelten van de vruchten
(Conference) werd iets zwartkleuring waargenomen. Ook hierbij was het effect van
Rayplex het sterkst.
In het voorjaar werden vruchttellingen uitgevoerd aan sterk en niet of vrijwel niet
chlorotische takken bij een aantal verschillende pererassen. Het bleek dat het aantal
vruchten op chlorotische takken gemiddeld ongeveer de helft bedroeg van die van
niet chlorotische takken aan vaak dezelfde bomen. De nadelige invloed van chlorose
uit zich waarschijnlijk dus o.a. in een sterkere vruchtrui.
Bij een aantal pruimen (Victoria) en peren (Beurré Hardy) met loodglans werd nagegaan of het inbrengen van 50-100 gram Chel 138 Fe in een oplossing in 20-40 boorgaten van 30 cm diep, enige invloed op het verloop van het ziektebeeld zou hebben.
In 1967 werd hiervan geen effect waargenomen.
ONTIJZERING VAN BRONWATER VOOR BEREGENING
Het onderzoek naar de mogelijkheden van ontijzering van bronwater in verband met
het over de bomen heen beregenen werd voortgezet. IJzerhoudend water toegepast na
de bloei veroorzaakt sterke vruchtverruwing. Het kan daarom alleen voor nachtvorstbestrijding worden gebruikt en dan vermoedelijk nog niet eens geheel zonder
risico.
Nadat in 1966 was gebleken dat toevoeging van natriumhexametafosfaat aan het water
geen perspectieven biedt, werd door het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden (RBA) op proefschaal een ontijzeringsinstallatie gebouwd welke berust op het beluchten van bronwater door middel van een Dresdener
sproeier. Het water wordt daarna door fijn grind (1-2 mm) gevoerd. De installatie
werd door het Instituut voor Tuinbouwtechniek gebouwd en in de loop van het jaar
op drie bedrijven in Noord-Brabant getoetst. Te Stevensbeek, Oirlo en Maarheze werd
na een rijpingstijd van het filter van enkele dagen tot twee weken continue filtreren,
een daling van het ijzergehalte bereikt van 9 tot 0,08, 5,5 tot 0,1 en 5,5 tot 0,3
mg Fe per liter bronwater. Op één bedrijf kon het ontijzerde water nog over Golden
Delicious bomen worden verspoten. Het veroorzaakte geen vruchtverruwing. Op
grond van deze resultaten zullen enkele bedrijven een op de waterbehoefte afgestemde filterinstallatie bouwen.
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HET FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Dr. J. TROMP

INLEIDING
In het verslagjaar werd weer veel aandacht geschonken aan groei en bloemknopvorming in verband met de stand van takken of gehele boompjes. De met betrekking
hierop in 1965 begonnen potproef met Golden Delicious werd afgesloten. De in 1966
ingezette proef met Cox's Orange Pippin, waarin de factoren buigen van scheuten
en de mate van beschikbaarheid van stikstof werden gecombineerd, werd, althans
met een deel van de boompjes, voortgezet. De wat meer op praktijkschaal uitgevoerde
proef bij Winston en Golden Delicious met het doel de behandelingen buigen en
snoeien te vergelijken werd afgesloten. De invloed van de factoren beschikbaarheid
van stikstof, stand van de boompjes en bespuiting met de groeiregulator Alar in alle
mogelijke combinaties op groei en bloemknopvorming werd in een in 1966 opgezette
potproef met Golden Delicious onderzocht. Ook deze proef werd, zij het met slechts
de helft van het aantal behandelingen, voortgezet.
Uit de verschillende proeven werd de indruk verkregen dat groei en bloemknopvorming veel sterker worden beïnvloed wanneer boompjes geheel en al horizontaal
worden geplaatst dan wanneer bij rechtopstaande boompjes alleen de scheuten worden gebogen. Aangezien het gewenst leek dit nader te onderzoeken, werd dienaangaande met Cox's Orange Pippin in het verslagjaar een nieuwe potproef begonnen.
Vermeldenswaardige uitkomsten zijn uit de aard der zaak nog niet beschikbaar.
Het onderzoek over de amide- en aminozuursamenstelling van houtsap en bastextracten werd voortgezet. Omstreeks maart werd een nieuwe reeks bemonsteringen
begonnen, met het doel de samenstelling van houtsap wat betreft amiden en aminozuren in de loop van het seizoen te vervolgen bij al dan niet met stikstof bemeste
boompjes.
POTPROEF 1965 MET GOLDEN DELICIOUS
Het doel van deze proef was na te gaan of de veelal gevonden stimulering van de
vorming van gemengde knoppen bij horizontaal geplaatste boompjes is toe te schrijven aan een directe invloed van de horizontale positie of meer indirect via een
vermindering van de scheutgroei verloopt. Begin april 1965 werden 20 boompjes horizontaal en 20 andere verticaal opgesteld. Bij de beëindiging van de scheutgroei werd
de helft van de rechtopstaande boompjes naar de horizontale stand overgebracht en
de helft van de horizontale boompjes weer rechtop geplaatst. Vanaf begin december
tot na de bloei in 1966 hadden alle boompjes de verticale stand. Daarna werden de
verschillende behandelingen nogmaals uitgevoerd. In 1966 werd de helft van de
boompjes op een vroeg stadium van vruchten ontdaan. De uitkomsten voor 1966
(bloei 1967) betrekking hebbend op de groei en op de bloemknopvorming op het
éénjarig hout zijn in tabel 20 samengevat.
De totale scheutgroei was in 1966 betrekkelijk gering, vooral wanneer we het vrij
grote aantal scheuten in aanmerking nemen. De datum waarop de stand van de
boompjes werd veranderd, werd in 1966 min of meer arbitrair bepaald en is daarom
waarschijnlijk wat te vroeg gekozen. Het is anders niet goed duidelijk waarom de
scheutgroei in bv. groep 3 geringer was dan die in groep 1. De vruchtdracht heeft
de scheutgroei niet overtuigend beïnvloed.
De mate van bloemknopvorming blijkt zowel bij boompjes die het gehele jaar hori-
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tot aan de winter 1966-1967 zes maal bewerkt met een cultivator, zes maal met een
schoffelwerktuig, terwijl de rijen vijf maal met de hand werden geschoffeld. Vanaf
het voorjaar in 1967 tot aan de pluk werd één keer bewerkt met een schoffelwerktuig,
zes maal met een cultivator en drie maal met een onkruideg. De rijen werden in maart
bespoten met Tenoran 7 kg/ha en daarna nog drie maal met de hand geschoffeld. Al
deze behandelingen waren nodig om het gewas onkruidvrij te houden van muur,
straatgras en kruiskruid.
De opbrengst in het chemisch onderhouden en onbewerkte deel van deze proef bedroeg in 1967 150 kg/are. In het vergelijkbaar praktijkgedeelte bleef de opbrengst
juist beneden de 100 kg/are.
Uit deze proef blijkt duidelijk dat het zeer goed mogelijk en zelfs wenselijk is grondbewerking bij de teelt van aardbeien achterwege te laten. Opbrengst en vruchtgrootte
bleken hiervan geen nadelige gevolgen te ondervinden. De proef wordt voortgezet.
Een soortgelijke proef die in 1965 werd begonnen in een gewas Gorella in de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle moest na de oogst van 1967 worden beëindigd. Na de
oogst van 1966 werden de volgende behandelingen uitgevoerd in object B: op 28 juli
werd het gewas afgemaaid en bespoten met AAmergens 40 l/ha. Op 12 augustus vond
een behandeling in de paden plaats met Gramoxone 3 l/ha voor de bestrijding van
ranken en jonge planten. Op 24 augustus volgde een bespuiting met Orga-Simazin
1 kg/ha, terwijl op 20 september de tweede behandeling met Gramoxone 3 l/ha plaats
vond tegen ranken en jonge planten. Op 20 maart 1967 werd Venzar 2 kg/ha toegepast, terwijl op 26 april de paden nog werden bespoten met Gramoxone 5 l/ha. Vanaf
de oogst in 1966 tot aan de pluk in 1967 werd het mechanisch onderhouden gedeelte,
object A, zes maal bewerkt met een frees, één maal met een handcultivator, gedurende de winter in de paden gespit en werden de rijen vier maal met de hand
gewied.
De opbrengst in object A was in 1967 167 kg/are, in object B 133 kg/are. Doordat de
vruchten in deze proef in object B, het chemische gedeelte, een week eerder plukrijp
waren, waardoor van een betere veilingprijs kon worden geprofiteerd, was de uiteindelijke financiële opbrengst in object A ƒ127,14 per are, in object B ƒ123,56 per
are.
Uit deze beide proeven, waarin te Breda een hogere, maar te Kapelle een lagere
opbrengst werd verkregen, kan niet de conclusie worden getrokken dat chemische
onkruidbestrijding zonder grondbewerking altijd tot goede opbrengsten zal leiden.
Het is wel duidelijk, dat uit het oogpunt van besparing in arbeidsuren de methode
zoals die werd gevolgd in object B de voorkeur verdient.
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN PAS GEPLANTE BOOMGAARD
Om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor chemische onkruidbestrijding in
pas geplante boomgaard met appels, werden in Heijningen vijf proeven uitgevoerd
onder Golden Delicious op M IX, geplant in zavelgrond van 40°/o afslibbaar en met
2,4°/o humus.
In de eerste proef werd na een basistoepassing van Orga-Simazin 3 kg/ha op 24 april
gewacht op het terugkeren van overblijvende en eventueel andere onkruiden, ten-
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einde het effect van een aantal groeistoffen en Weedazol-TL op onkruiden en bomen
na te kunnen gaan. Op 20 juni werden deze middelen toegepast. De meest voorkomende onkruiden waren varkensgras en zwaluwtong. Verder kwamen plaatselijk
nog voor varkenskers, akkermelkdistel, perzikkruid, akkerdistel, heermoes en akkermunt.
Een zeer goed resultaat op deze onkruiden werd bereikt met de middelen Weedazol-TL
12 l/ha en Weedazol-TL + Weedar 2,4-D amine, 12 1 + 4 l/ha. Een goed effect gaven
8 1Weedar 2,4-D amine per ha, Luxan MCPA-4 + Weedar 2,4-D amine, 3,2 1 + 2,4 l/ha
en 6,4 1 + 4,8 l/ha, Orga-Mix 6 l/ha en Gesinal 6 kg/ha. Onvoldoende resultaat gaven
Luxan MCPA-4 8 1 en 16 l/ha, Weedar 2,4-D amine 4 l/ha, Certrol-Mix 4 l/ha, Liro
MCPA-DBA 5 l/ha en Certrol ADP 5 l/ha.
Geen van de gebruikte middelen veroorzaakte zichtbare schade van de jonge bomen.
In de tweede proef werden op 24 april op vrijwel onkruidvrije grond een aantal
bodemherbiciden toegepast. Doordat het gedurende enige tijd na deze toepassingen
droog bleef, kon kieming van onkruiden, vooral van varkensgras, normaal plaats
vinden, zonder dat deze kieming door een aantal van de toegepaste middelen nadelig
werd beïnvloed. Tengevolge van deze droogte bleken Orga-Simazin, Orga-Atrazin
en AAkarmex in een dosering van 3 kg/ha twee maanden na de toepassing in werking
te kort te schieten. Een goed effect hadden toen nog Prefix in doseringen van 60, 80
en 120 kg/ha, Casoron-G in doseringen van 56, 75 en 112 kg/ha, terwijl de middelen
Hyvar-X en Sinbar in 3 kg/ha een uitzonderlijk goed resultaat te zien gaven. Drie
maanden na de toepassing was de grond nog vrijwel onkruidvrij bij de objecten
Prefix 120 kg/ha, Casoron-G 112 kg/ha, Hyvar-X en Sinbar 3 kg/ha. Bij alle overige
middelen en doseringen trad op dit tijdstip weer veel hergroei van onkruiden op.
Bij de hoogste doseringen van Prefix en Casoron-G werd enige geelverkleuring van
de bladranden waargenomen.
In de derde proef werd, na een basisbespuiting van Orga-Simazin 3 kg/ha op 24
april, de teruggekomen vegetatie, voornamelijk bestaande uit varkensgras, op 27 juni
bespoten met Gramoxone 5 l/ha, Reglone 5 l/ha, Gramoxone + Reglone 2Vs 1 + 2V2
l/ha, Weedazol-TL 12 l/ha en Weedazol-TL + Weedar 2,4-D amine, 12 1 + 4 l/ha. Een
goede bestrijding van varkensgras werd bereikt met Weedazol-TL, met of zonder
toevoeging van Weedar 2,4-D amine.
Om na te gaan of en in welke doseringen Weedazol-TL, met of zonder toevoeging
van bodemherbiciden, door jonge bomen wordt verdragen, werd in de vierde proef
gespoten met Weedazol-TL 12 en 24 l/ha + Orga-Simazin 3 kg/ha, Weedazol-TL
12 l/ha + Hyvar-X lVs kg/ha en + Orga-Atrazin 3 kg/ha, Weedazol-TL 12 1, 16 1,
20 1, 24 1, 28 1 en 32 l/ha.
Uit deze proef is gebleken dat toepassing van Weedazol-TL 12 1en 24 1, gespoten op
onkruidvrije grond in het voorjaar, geen nadelige gevolgen voor de jonge bomen had.
De andere hoeveelheden van Weedazol-TL, al of niet gelijkertijd gespoten met bodemherbiciden op een aanwezige onkruidvegetatie veroorzaakten evenmin beschadiging
van de jonge bomen. Hier dient te worden opgemerkt dat bespuitingen met WeedazolTL en soortgelijke Produkten op onkruidvrije of vrijwel onkruidvrije grond vanwege
de grote kans op gewasbeschadiging moeten worden ontraden.
Wat betreft het effect van deze bespuitingen op de onkruiden kan worden opgemerkt
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te slaan. Door de buis schuin te plaatsen, wordt de groei van de kiemwortel langs
de glaswand bevorderd, zodat de wortel gemakkelijk kan worden bekeken.
Behalve onderzoek naar de eventuele aantasting van de wortel door bodemschimmels,
voorkomend in boomgaardgronden van diverse herkomst, werden met gebruikmaking
van dezelfde methode ook infectieproeven verricht, waarbij mycelium op een stukje
agar-voedingsbodem in grond gebracht werd, die zelf geen rottingsverschijnselen opwekte. De mate van aantasting werd op twee wijzen vastgelegd: het aantal zaailingen
dat na twee tot drie weken dood was en het aantal rotte plekken per wortel werden
geteld.
Resultaten
Wanneer in één buis boven elkaar een laag gesteriliseerde grond, vervolgens een rotverwekkende laag en tenslotte weer een laag gesteriliseerde grond wordt gebracht,
dan treedt een rotting van de kiemwortel op, die lange tijd tot de rot-verwekkende
grond beperkt blijft. Bovendien groeit de wortel in de onderste laag gesteriliseerde
grond normaal door na de „besmette" grond gepasseerd te zijn. Dit wijst op een
oppervlakkige rotting van de wortel waarbij de centrale cylinder van de wortel en
dus het transport behouden blijft (afb. 17).
De rotting begint als een kleine geelbruine verkleuring van de wortelharen. Later
wordt de kleur van het rondom aangetaste wortelgedeelte meer donkerbruin. De
rotting begint vrijwel steeds daar waar de wortel in innig contact met gronddeeltjes
is. Tussenliggende in de lucht hangende wortelgedeelten kunnen nog lang wit blijven.
In alle onderzochte boomgaardgronden (ruim 40 in totaal) werd het vermogen een
rotting van appelkiemplanten te verwekken aangetroffen. De mate van aantasting
varieerde van vernietiging van alle kiemplanten tot lichte aantasting van enkele
planten. Dit laatste kwam voor bij een monster van een lössgrond uit Zuid-Limburg.
Grondmonsters, die tevoren ontsmet waren met chloorpicrine, bleken het vermogen
wortelrot teweeg te brengen vrijwel geheel verloren te hebben. Grondmonsters, genomen van een bouwland, bleken slechts bij uitzondering in zeer lichte mate deze
„factor wortelrot" te bevatten.
Na kunstmatige besmetting van „gezonde grond" met de schimmels Phytophthora
cactorum en P. syringae bleek alleen in de serie met P. cactorum een wortelrot op
te treden. Dit wortelrot leek identiek met het eerder in monsters boomgaardgrond
waargenomen wortelrot (afb. 18).
Uit één van de grondmonsters, genomen in appelboomgaarden, werd een schimmel
geïsoleerd die in staat bleek te zijn de wortel van appelzaailingen te doen verrotten.
Volgens de determinatie, uitgevoerd op het Centraal Bureau voor Schimmelcultures
te Baarn, is deze schimmel Phytophthora cactorum var. applanata (syn P. citricola).
VRUCHTBOOMKANKER
Nectria galligena Bres.
(door Dr. D. Mulder)
In 1967 werden geen proeven over de bestrijding van appelkanker genomen. Dit
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Mb. 17. Wortel van appelzaailing gedeeltelijk in boomgaardgrond (tussen de pijlen) uitgegroeid.
Rotting van de wortel vindt alleen in boomgaardgrond plaats.
Kg. 17. Root ol apple seedling partially grown in orchard soil (between arrows).
Rot develops only in orchard soil.
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en 0,015°/o en bij Dipterex t.o.v. 0,1 en 0,01%>. De bomen waren tevoren, n.l. op
8 en 9 september voorzien van eilegsels van de vruchtbladroller die op uitkomen
stonden. De objecten bestonden alle uit minstens 300 rupsen. Op de bomen met de
hoogste concentraties Gusathion waren bij de controle op 27 september alle rupsen
dood, op die met de middelste concentraties leefde nog 0,7°/o der tevoren aanwezige
rupsen, en bij de laagste concentratie was nog 10,3% der rupsen in leven. Op de
met 0,1°/o Dipterex behandelde bomen was 6°/o van de rupsen in leven, tegen 18 %
op de bomen die met 0,01°/o Dipterex waren behandeld. Op de onbehandelde bomen
werd in 75°/o van de spinsels nog een levende rups aangetroffen, terwijl maar één
dode rups werd gevonden; de overige spinsels waren verlaten.
Door de uitkomsten te vergelijken met die van de laboratoriumproeven wordt getracht een regel te vinden, waarmee uit de laboratoriumproeven kan worden afgeleid welke resultaten van een middel in de boomgaard te verwachten zijn.
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HETACAROLOGISCHONDERZOEK
M. VAN DE VRIE

CHEMISCHE BESTRIJDING
VAN DE FRUITSPINTMIJT (PANONYCHUS ULMI KOCH)
RESISTENTIE VAN DE FRUITSPINTMIJT TEGEN ACARICIDEN
De in vorige jaren plaatselijk waargenomen resistentie tegen het ovo-larvicide Animert-V 101 werd in 1967 op vrij grote schaal opgemerkt in het zuidwesten van
Nederland. In praktijktoepassingen bleek vaak dat het resultaat niet voldeed aan de
verwachtingen welke op grond van meerjarige ervaringen met dit middel gesteld
waren. Laboratoriumproeven met mijten afkomstig uit verscheidene van deze percelen toonden aan dat in de meeste gevallen inderdaad van duidelijk verminderde
gevoeligheid van de larven voor dit middel gesproken kan worden. In sommige gevallen bleek dit echter niet zo te zijn; hier moet vermoedelijk de oorzaak voor de
teleurstellende resultaten gezocht worden in een onjuiste spuittechniek.
Gedurende de zomermaanden werden uit de praktijk eveneens klachten ontvangen
over de werking van Kelthane. Laboratorium- en veldproeven toonden aan dat
tegen dit middel vermoedelijk plaatselijk enige mate van resistentie is ontwikkeld.
De teleurstellende resultaten moeten echter voor een groot deel worden geweten aan
het gebruik van een te geringe hoeveelheid water bij de bespuiting. Ook is het niet
uitgesloten dat lage temperaturen een nadelige invloed op de werking van dit middel
hebben gehad.
MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN DE WINTEREIEREN VAN DE FRUITSPINTMIJT
Daar tegen de ovo-larviciden, welke uitstekend geschikt waren ter bestrijding van
de larven van de eerste generatie van de fruitspintmijt, op steeds grotere schaal
resistentie ontwikkeld werd en een vervanger voor deze middelen niet op korte
termijn beschikbaar lijkt te zijn, werd vrij veel aandacht besteed aan het toetsen
van enkele nieuwe preparaten op basis van minerale olie. Door een verbeterde fractionering hebben deze middelen een groot deel van hun fytotoxische eigenschappen
verloren en kunnen zij op een relatief later tijdstip toegepast worden dan de van
ouds bekende minerale oliepreparaten. Ook de toepassing van fungiciden kort voor
of na behandeling met deze nieuwe formuleringen levert minder moeilijkheden op,
zoals uit voorgaand onderzoek is gebleken.
In laboratoriumproeven en in veldproeven werd de invloed van het tijdstip van behandeling op de eidodende werking van enkele minerale oliepreparaten nagegaan.
In de laboratoriumproeven werden vanaf midden februari tot eind april regelmatig
takken met een voldoende groot aantal eieren met verschillende concentraties behandeld. Nadat de eieren op deze takken geteld waren en de bespuitingen waren
uitgevoerd, werden zij, beschermd tegen neerslag en zonneschijn, in de open lucht
bewaard. Nadat in de onbehandelde serie alle eieren waren uitgekomen werd in de
behandelde series het percentage doding vastgesteld door het aantal uitgekomen
larven te tellen. De verkregen gegevens staan vermeld in tabel 29. Daaruit blijkt dat
in de onbehandelde serie een vrij grote variatie in de natuurlijke sterfte optreedt.
De natuurlijke sterfte van wintereieren van de fruitspintmijt bedraagt meestal 35 %
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Afb. 22. Het verband middenprijsvroegheid voor kasaardbeien 1965 t/m 1967,
Bommelerwaard.
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Fig. 22. The relation mean pricemid-crop date for strawberries in glasshouses
1965-1967 in the Bommelerwaard area.
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bedrijven. De oogst van dit gewas vraagt gedurende drie weken veel arbeid. Hierdoor
is spreiding van de oogst van veel belang. Dit kan worden bereikt door rassenkeuze
en door forceren van het gewas (verwarmen en soms ook belichten). Voor de rentabiliteit van de verschillende teelten zijn belangrijk de kg-opbrengst, de vroegheid, de
eventuele kosten van vervroeging, de verschillen in teelt- en oogstarbeid en in afzetkosten, en de mogelijkheden voor nateelt. Voor de algemeen in de Bommelerwaard
voorkomende rassen Glasa en Vola is voor vijf teeitmethoden een globale berekening
opgesteld, waarbij de vaste kosten van de warme-luchtkachels geheel ten laste van
de aardbeien zijn gebracht.
Verder is rekening gehouden met de brandstofkosten en de verschillen in teelt-,
oogst- en afzetkosten.
De gemiddeld in 1966 en in 1967 met de verschillende teelten behaalde bruto geldopbrengsten per m2 zijn aldus vergelijkbaar gemaakt. Hieruit bleek dat in 1966
financieel de beste resultaten zijn bereikt met de verwarmde en de koude teelt van
Vola. In 1967 waren de vroegste belichte teelt van Glasa en de koude teelt van Vola
financieel de beste.
Bij het prijsverloop gedurende het seizoen van de laatste jaren blijkt dus ook de
koude teelt van de latere en meer produktieve rassen financieel aantrekkelijk te zijn.
Het bezwaar van een koude teelt is echter dat met de koude nateelt van tomaat
doorgaans de directe kosten daarvan nauwelijks worden goedgemaakt.
Van de vijf genoemde teeitmethoden hebben twee ongeveer dezelfde oogstperiode,
namelijk de koude Glasa en de verwarmde Vola. Gezien de geldopbrengsten van
de aardbei èn de nateelt van tomaat, verdient hier de combinatie verwarmde Vola
+ verwarmde nateelt bij de prijsverhouding van de laatste jaren in het algemeen
de voorkeur.
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LIJST VAN MIDDELEN, VOORKOMENDEIN DIT VERSLAG
LIST OF CHEMICALS, MENTIONED IN THISREPORT

Handelsprodukt/
Commercial product

Bevat/Contains:

GROEIREGULATOREN EN MIDDELEN VOOR CHEMISCHE BLOEM- EN VRUCHTDUNNING/
GROWTH REGULATORSAND COMPOUNDS FOR CHEMICALTHINNING

AArupsin
Alar

Aperdex

Berelex
Fruitone T

Gibberellinen A4/A7
Obsthormon 24A

5 0 % carbaryl ( = 1-naftyl-N-methylcarbamaat)
( = 1-naphtyl-N-methylcarbamate)
N-dimethylaminobarnsteenzuur, 5% vloeibaar,
50°/o spuitpoeder en 85% spuitpoeder
N-dimethylaminosuccinamic acid, liquid 5°/o a.i.,
50% W.P. and 85 % W.P.
Kaliumzout van a-naftylazijnzuur (K-NAA);
1 tablet = 1 g a-NAA
Potassium salt of a-naphthaleneacetic acid
(K-NAA);
1 tablet == 1 g a-NAA
0,9 % gibberelline A 3 + 0,1°/o gibberellinen A4 +
A7 (samen 1 g per tablet van 10 g)
5,3% 2,4,5-TP (triethanolamine-zout van
2-(2,4,5-trichloorphenoxy)propionzuur)
(triethanolamine salt of
2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid)
43°/o A„ 46°/o A4, 6% A13, 5°/o water
100 g NAA ( = a-naftylazijnzuur) per liter
100 g NAA ( = a-naphthaleneacetic acid) per
liter

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN/HERBICIDES

AAdipon
AAkarmex
AAmergens
AAtussil
Casoron-G
Certrol-ADP
Certrol-Mix vloeibaar
Gesinal
Gramoxone
Hyvar-X
Kloben
U r o MCPA-DBA
Luxan 2,4-DP

85% dalapon
80°/o diuron
10% PCP in olie
420 g 2,4,5-TP/liter
6,75% dichlobenil
375 g 2,4-DP + 125 g MCPA + 62,5 g ioxynil/liter
30 g ioxynil + 200 g MCPA + 300 g 2,4-D/liter
1 1 % 2,4,5-T + 24,5% MCPP + 8,5% dicamba
20% paraquat
82% bromacil
50% neburon
200 g MCPA + 15 g dicamba/liter
500 g 2,4-DP/liter
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Luxan 2,4,5-TP
Luxan MCPA-4
Orga-Atrazin
Orga-Mix
Orga-Simazin
Prefix
Reglone
Sinbar
Tenoran
Venzar
Weedar 2,4-D amine
Weedazol-TL

420 g 2,4,5-TP/liter
25% MCPA
50% atrazin
166 g MCPA + 249 g 2,4-D + 50 g dicamba
zuur/liter
50°/o simazin
7,5°/o chloorthiamide
2 0 % diquat
80%> terbacil
50% chloroxuron
81% lenacil
50°/o 2,4-D
25% amitrol + 22% ammoniumthiocyanaat

FUNGICIDEN, INSEKTICIDEN, ACARICIDEN/FUNGICIDES, INSECTICIDES, ACARICIDES

AApirol-80
AArupsin
AAstimasul
AAteck
AAzira
Acrex S
Acricid
Animert-V 101
Azodrin
Bayer koperoxychloride
Biotrol B.T.B.
Carpene
Delan
Dipterex
Dithane M45
Dowco 213 ( = M3180)
Duphar Karathane
Duphar Kelthane
E03
Eupareen
Folimat
Gusathion
Karathane AA
Luxan Maneb
M2060
MC 1947
Melprex 20
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80%t thiram
50% carbaryl
5% maneb + 20% zineb + 54°/o zwavel
68%> thiram -r
12°/o tecoram
75°/o ziram
50% dinobuton
25% binapacryl
1 8 % tetrasul
20% 3-(dimethoxyphosphinyloxy)-N-methylcrotonamide
50% koperoxychloride
Bacillus thuringiensis
65% dodine
8 0 % dithianon
8 0 % trichloorfon
80% mancozeb
50% O-O-diethylphtaalimido-thiofosfaat
22,5% dinocap
18.5% dicofol
± 850 g minerale olie/liter
5 0 % dichlofluanid
570 g dimethyl-(N-methylcarbamoylmethyl)fosforothioaat/liter
25% azinfos-methyl
22,5% dinocap
8 0 % maneb
18.6 g fluorethyl-difenylacetaat in olie/liter
25% „dinocton-p"
2 0 % dodine

Melprex 65
Mineramuls
Morestan
N5182
NC 5016
Oliocin
Orthocide-83
Phosdrin
Sayfos
SM 55
Ultracid
Wepsyn

65°/o dodine
± 630 g minerale olie/liter
25°/o oxythiochinox
± 830 g minerale olie/liter
20%> 5,6-dichloor-l-phenoxycarbonyl2-trifluormethylbenzimidazol
700 g minerale olie/liter
83°/o captan
24,5% mevinfos
70°/o menazon
24°/o captan-83 + 45°/o zwavel
40%> supracid
25% triamifos
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RESEARCH STATION FOR FRUIT GROWING
ANNUAL REPORT 1967
SUMMARY
THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
S. J. WERTHEIM and G. TOORENAAR
SOIL FUMIGATION EXPERIMENT

In the summer of 1965, twelve year old Lombartscalville apple trees were grubbed
on parcel 15 in the experimental orchard. Growth of apple seedlings on untreated soil
samples and samples treated with chloropicrin indicated that replant problems could
be expected. Therefore, the soil was fumigated with chloropicrin, on 17 September
1965. Fumigated strips were 1.20 m wide (Figs. 2 and 3); plastic cover was laid immediately after treatment to keep the vapour in the soil, and was torn open about 14
weeks later. In March 1966, pear trees destined for a virus experiment were planted
on the fumigated strips. On two strips and en the non-fumigated soil in between,
Conference (on quince A) and James Grieve (on M IX) were planted to investigate
whether fumigation had solved the replant problem. Per variety, 21 trees were used
on both untreated and fumigated soil.
Growth measurements made in 1966 and 1967, as shown in Table 1 (p. 23), indicated
that there were replant problems for James Grieve but not for Conference. Treatment
with chloropicrin solved this problem for apple, and the growth on treated soil was
satisfactory.
SPUR-TYPE TRIAL WITH APPLE

In March 1966, five different spur types of Golden Delicious were planted together
with the normal type to determine whether these mutations represent improvements.
The spur types planted were Golden Auvil Spur, Golden Yellospur, Morspur, Starkspur Golden Delicious, and Testers Golden Spur. The first four are of American
origin, the last is a Dutch spur. All spurs were budded on four rootstocks, i.e. M26,
M i l , MM 104, and MM 111, the normal Golden Delicious also on MIX. The trial was
planted in three replications, with four trees per plot.
During the first year (1966), growth of all trees was negligible; this is considered
normal under the conditions in the Wilhelminadorp area. In 1967 growth was good
(Table 2, p. 25). In Table 2 the Mbrspur is omitted because of irregularities in the
plant material.
Normal Golden Delicious on the four comparable rootstocks grew the most vigorously
of all. Most of the spur types also grew less than normal Golden on M I X ; only
Testers Golden Spur on MM 104 was more vigorous. The spur-type character was
difficult to detect in the first year; clear differences appear only in the second
year, as we have seen in other cases.
The different spur types were not equal in growth vigour. Testers Golden Spur
was most vigorous on three of the four rootstocks (not on M II). This indicates an
interaction between rootstock and spur type. The same was true for the other three
types. Starkspur Golden Delicious, for example, had the weakest growth on M26,
Golden Auvil Spur on M II and MM 111. This and the differences in growth between
the spur types budded on the same rootstock indicate that the different types are
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(50%> W.P.) on 6 June when shoot length was 20 to 30 cm. Shoot growth was retarded
(Fig. 4, pp. 36, 37). Side-shoot formation on the retarded shoots was not promoted, so
apical dominance was not affected. In addition to shortening of the internode length,
fewer leaves were formed on treated trees. Extension shoots of the vertical leader
were 133 cm long, with 49.5 leaves on untreated trees; for treated trees these figures
were 72 and 38.2.
More annual observations are necessary to determine whether for this variety regular
treatments with Alar leads to a more productive tree type.
PREHARVEST DROP

On foureen year old trees of James Grieve on M I X at Wilhelminadorp four substances were compared for their properties in reducing preharvest drop. The trials
were set up in three replications with three trees per plot. In experiment one Alar
was sprayed about a month before picking on 21 July. Only a low concentration was
used, i.e. 0.059°/o Alar (85°/o W.P.). Success with this concentration has been reported
for Mcintosh (Edgerton, L. J. and Hoffman, M. B. Nature 209; 1966: 314-315). No
results were obtained with this treatment (Fig. 5, p. 38). In experiment two, the
growth substances NAA (a-naphthylacetic acid) and 2,4,5-TP (2,4,5-trichlorophenoxypropionic acid) were used. NAA was used in two formulations: Obsthormon 24A and
Aperdex. For Obsthormon 24A, 50 cc per 100 1 water was used; for Aperdex, 3A
tablet as recommended by the manufacturers for this variety. The 2,4,5-TP formulation was Fruitone T, in a dose of 75 cc per 100 1water. Applications were made on
4 August, about two weeks before the first picking date. All growth substances reduced preharvest drop, the 2,4,5-TP giving the strongest effect (Fig. 5, p. 38).
Storage observations at 5° C and 20° C indicated that 2,4,5-TP advanced ripening to
some extent, expressed as a more yellower fruit skin. There were no differences in
either storage behaviour or external quality among all the other treatments, including Alar.
PRUNING EXPERIMENTS
PEAR

The pruning method developed by the late Mr. C. Guilliams (Waremme, Belgium)
was compared for the third year with the traditional pruning method (for the former
method, see Annual Report 1965, p. 44). Time of pruning (December, March, or April)
had no effect on fruitset with either method. Late pruning did reduce June drop to
some extent in some cases. The method of pruning did have an influence on fruitset
and yield. Per 100 flower clusters, traditionally pruned trees always bore fewer fruits.
Per tree, however, the reverse was the case, because traditionally pruned trees showed
far more volume, i.e. many more flower buds.
It was important that, when cut back halfway, two year old branches gave more
fruits than untreated two year old branches. The sparing of sufficient one year old
shoots to obtain two year old branches is therefore a valuable feature of the Belgian
method. With the traditional method, most of these shoots are removed.
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APPLE

On Cox's Orange Pippin, the influence of cutting back the two year old branches
was also investigated. In one experiment with weak-growing Cox's on M IV, three
two year old branches per tree were selected on 25 equally pruned trees. The first
branch was left untreated; from the second, the one year old extension shoot was
cut off; the third branch was pruned halfway back. The more pruning the higher
was the number of fruits on the remaining part as compared with the same part of
untreated branches, but the increase in fruitset was not sufficient to compensate for
the loss of removed parts. Fruit weight was favourably influenced by both pruning
treatments, so that the loss of kilograms was far less the loss in number of fruits did
presume.
In a second trial the same treatments were applied to whole, moderately vigorous
eigth year old trees on MIX. Ten trees per treatment were used. The same conclusion
could be drawn as in the previous trial. The greater number of fruits (341) on trees
whose branches had not been cut back led to a small gain in kilograms (43.6 kg
per tree) over trees (with 269 fruits) on which all two year old branches had been
shortened by half (39.9 kg per tree). This rather small difference in weight was due
to the greater fruit size on the latter trees.
In a third trial with vigorous Cox's trees on M II, all one year old extension shoots
were removed from the two year old branches of six trees; six other trees remained
untreated in this respect. Before the June drop, fruitset per 100 clusters was higher
on the pruned trees; after the drop, fruitset per 100 clusters was the same for both
treatments. Therefore, treated trees bore fewer kilograms because one year old
extension shoots (with their fruits) were lacking. Unpruned trees had 177 fruits
per tree (29.2 kg), pruned ones 105 fruits (18.5 kg). In this trial too, fruit size was
greater on the pruned trees.
With rather weak growing trees having sufficient bloom, pruning back in the two
year old wood can be favourable. The number of fruit is reduced, but this loss is
greatly compensated by the better fruit size. On more vigorously growing trees,
however, cutting back of branches is disadvantageous, the yield per tree being much
lower on the treated trees, although fruit size is better.
POLLINATION

In 1967, air-borne pollen of apple was again detected by means of a Rotorod Sampler.
Attention was also given to fruitset of branches on which insects could not pollinate
the flowers. With Golden Delicious on MIX, entire thirteen year old trees were
covered by a wire gauze cage (Fig. 6, p. 42) during bloom. Bee hives and/or bouquets
of Cox's Orange Pippin were introduced into some of the cages. The results of this
experiment in four replications were about the same as in 1966 (Annual Report 1966,
p. 52). The highest number of fruits and of seeds per fruit occurred on trees where
bees and bouquets were present. Yield on trees with only bees or only bouquets
was the same as that of trees without bees or bouquets in the cage. Nonetheless
covered trees without bees or bouquets gave 12 kg fruits against 21 kg for uncovered
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control trees. Also, normal seeds were obtained on the former trees. This fruitset
and these seeds are ascribed to wind pollination. Since much pollen does not pass
through the gauze, fruitset due to air-borne pollen would have been much higher
if the gauze had not been present.
In another experiment, covered Cox's branches gave the same fruitset as uncovered
branches, although seed number per fruit was lower. In 1966, covered branches even
showed a somewhat higher fruitset than uncovered branches. The number of seeds
per fruits in 1966 was extremely low in both cases (Table 8, p. 43). In 1967 the seed
number was also low. This may have been due to the fact that in both years the
triploid variety Schone van Boskoop was the pollinator variety for the Cox's trees
used in the trials.
THE EXPERIMENTAL GARDEN FOR SMALL FRUIT AT KAPELLE-BIEZELINGE
B. ROELOFSEN and L. NIJSSE
The mild winter, followed by a spring with rather high temperatures, gave good
development of the small-fruit crops in 1967. A spring frost during the night of
23 April (—2° C to —6° C) caused much damage to currant flowers and berries as
well as raspberry and blackberry buds, resulting in a lower yield. The strawberries
were almost unaffected. Because of good prices, the results of the small-fruit culture
were satisfactory.
Strawberries cultivated in glasshouses gave especially good results. Yields of 2.4-3.0
kg per m 2 or more were not exceptional. Table 9 (p. 47) shows the results of a
comparison of the strawberry varieties Glasa and Vola cultivated in a heated and
in a cold glasshouse.
An experiment was carried out to learn more about the influence of the planting
date on the yield of two leading strawberry varieties in a glasshouse. The results,
shown in Table 10 (p. 48), were inconclusive.
The cultivation of strawberries in frames is decreasing because of lack of labour,
although it remains profitable as shown by Table 11 (p. 49). An attempt to study
some everbearing strawberry varieties and clones failed due to an unexpected retardation of growth at the beginning of August (Table 12, p. 49). Some new trials
were planted with raspberries and red currants. A pruning trial carried out with
black currants gave no significant yield. Some plots were severely damaged by
spring frost. The blackberry Thornless Evergreen was well received by the auction
market; although Himalaya is still the leading blackberry variety, there is an increasing interest for Thornless Evergreen. The latter, however, showed more damage
from spring frost than Himalaya. The results of a comparison of a newly planted
trial are shown in Table 13 (p. 52).
RESEARCH ON SMALL FRUIT
B. ROELOFSEN
In 1966 the leaf nematodes (Aphelenchoides spec.) did some damage to the strawberry
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plants intended for glasshouse cultivation (Fig. 8, p. 54). A small infection in a
nursery field can spread very rapidly, particularly when the plants are wet. Treatment with systemic insecticides did not give good control. Warm-water treatment
of the runnerplants (46.2° C for 10 minutes) resulted in nematode-free plants.
On strawberry plants the results with gibberellic acid (A3) were unfavourable. Although the leaves and flower-stems react very easely, fecundation is bad. On the
everbearing strawberry variety Revada, results with A3 were promising. Table 14
(p. 54) shows the influence of A3 on runner formation.
Mechanical harvesting of black currants was studied again in 1967. A portable electric
picker, made from a rebuilt electric saw, was tried out. With this machine one man
could pick about 30 kg per hour. On the same field a skilled labourer picked 5 kg
per hour by hand. The cost of the machine is about D.fl. 600, the cost of the generator
about D.fl. 650. The same machine was tried out on blueberries, also with very
promising results.
More attention was paid to fall-bearing raspberries. Ten varieties are under trial
at present, all from abroad. Although the red currant varieties Jonkheer van Tets,
Rondom, and Red Lake suffered from spring frost and many berries dropped, the
new Dutch variety Stanze escaped injury because of its late blossoming time. It is
not a late variety, however.
Among the successful crops in 1967 was the blueberry. Cultivated in the eastern
part of the country, the older plantations yield very well, 9 kg per bush being not
exception a.i. The following figures show the yield of some varieties and Goldtraube
clones in 1000 kg per ha: Goldtraube 17.5, Dixi 14.2, Jersey 12.2, Coville 11.0, Weymouth 8.5, Berkeley 8.2 and Stanley 7.4. All these varieties were 15 years old. The
following varieties, all 8 years old, produced in tons per ha: Goldtraube clone 71,
10.1; G. clone 61, 8.9; Ivanhoe, 7.2; Bluecrop, 7.2; and G. clone 24, 6.8.
SOIL FERTILITY AND PLANT NUTRITION
P. DELVER
SOIL MANAGEMENT TRIALS

In the soil management trial in Wilhelminadorp the nitrogen dressings that had
been maintained on a high level in the preceding years were lowered to 62.5-125 and
250 kg N per ha on the grass plots and to 0-62.5 and 125 kg on the clean-weeded
plots. As a consequence, nitrogen deficiency symptoms were observed in a number of
plots, but the yield had not yet shown a clear response to higher dressings. Sprinkling,
as in previous years, gave a 10°/o higher yield of Golden Delicious apples.
A sheet of plastic, dug in vertically to a depth of one metre between a row of tall
poplars and a row of Winston apples standing five metres apart, gave a 20°/o higher
yield of apples as a consequence of the elimination of root competition by the poplars.
Liberal water sprinkling (245 mm) between April and August in a soil management
and fertilization trial with young pears caused leaching of nitrogen perceptible in
a lighter green colour of the leaves.
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The experiment on differences in nitrogen and soil-moisture competition exercised
by seven grass varieties on five year old James Grieve (Lired) apples on rootstock
MM 106, was continued. A clear correlation was found between the increase of the
stem-girth and the nitrogen content of the leaves, showing that cocksfoot, perennial
ryegrass, and meadow fescue are highly competitive, and bent, smooth-stalked meadowgrass and timothy are moderately competitive; rough-stalked meadowgrass under
dry conditions, however, is only weakly competitive (Fig. 10, p. 64). Besides differences in nitrogen competition, there are also differences in moisture competition.
Lower moisture consumption and the unfavourable effect of excess rainfall after
fruitset resulted in a higher June drop for trees in a sward of rough-stalked meadowgrass as compared to more competitive grasses.
Experiments were continued on the importance of nitrogen supply from clean-weeded
parts of the soil only, in systems such as grass strips where part of the root area is
covered with competitive grass (Fig. 11, p. 65). Side dressing of nitrogen was applied
to pears in a sward in a new experiment.
Seven year old pears used in an experiment on the fertilization of a grass strip
culture at Wolphaartsdijk again did not respond to nitrogen given either on the
clean-weeded tree strips or on the grass strips.
Closely-planted Golden Delicious apples with a row distance of 3.5 m in an experiment at IJzendoorn, gave an 8% higher yield with narrow grass strips (2.0 m) as
compared to wider strips (2.8 m). Higher yields were obtained by increasing nitrogen
dressings up to 300-400 kg N per ha (Table 16, p. 67).
NITROGEN FERTILIZATION

In a trial with forty-two year old Cox's Orange Pippin and Schone van Boskoop
apples on sixteen different M rootstocks, the effect of grassing down without nitrogen
supply was studied. Differences in leaf colour of trees on the grass plots suggested
that trees on vigorous rootstocks, such as XI, XV and XVI, were less susceptible
to nitrogen competition than those on IX, II, and IV (Fig. 12, p. 69).
Trials on the nitrogen fertilization of clean-weeded tree strips and grass strips in the
Wilhelminapolder were continued. No effect of the fertilization on the young trees
has yet been observed.
Conference pears in a vigorous sward at Heijningen, although yielding on the average
63 kg per tree, responded only weakly to higher nitrogen dressings of up to 500 kg N
per ha.
Nitrogen was given eight times at one and a half month intervals in a Golden Delicious on M IX orchard in a grass sward at Heijningen (Table 17, p. 71). Leaf and
fruit colour did not respond to nitrogen given later than July.
UREA SPRAYINGS

The effect of repeated autumn sprayings with 2% urea was again studied in various
experiments (Table 18, p. 73). Although a high nitrogen dressing of 350 kg N per
ha was given, sprayed trees of Golden Delicious apples yielded somewhat better than
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unsprayed trees. A reverse effect was found with Cox's Orange Pippin, but this
must be attributed to a biennial bearing effect.
In an orchard at Wemeldinge, Beurré Hardy pears responded clearly to two sprayings
with 1-1.5 °/o urea in the preceding autumn. No effect was found with Doyenné du
Comice pears, however.
The experiment at Wilhelminadorp with frequent early or late urea sprayings on
Beurré Hardy pears was continued.
POT EXPERIMENT

Two year old Golden Delicious plants in pots filled with fine sand were flooded
for 2 to 4 weeks in different periods of the growing season. It was found that inundation in May-June caused serious fruit drop and prolonged checking of fruit growth.
Inundation in August had no influence upon fruit drop but caused a strong decrease
of the fruit growth <Fig. 13, p. 77).
Symptoms of lack of oxygen developed much earlier in plants from which the fruits
had been removed after fruitset than in plants with fruits. Moreover, the leaves of
plants without fruits developed a reddish-brown colour, whereas in plants with fruits
only older leaves showed some intervenial chlorosis.
IRON DEFICIENCY

Foliar sprays in June with 0.6%>„Rayplex" and iron chelate „Chel 138 Fe" gave some
correction, observable as blotches of green on the chlorotic leaves, but at the same
time gave a black colour on the rough parts of the fruit skin.
REMOVAL OF IRON FROM WELL WATER

Aerating well-water by means of a „Dresdener" spray-nozzle and filtration through
a 1-2 mm-diameter filter of fine gravel reduced the iron content from 9-5 ppm Fe
to 0.3-0.1 ppm. Sprinkling of this water did not cause any russetting on the fruits of
Golden Delicious trees.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH
J. TROMP
POT EXPERIMENT 1965 WITH GOLDEN DELICIOUS

The aim of the experiment was to find out whether the stimulation of flower-bud
formation usually observed in trees placed horizontally must be attributed to a direct
effect of tree orientation in relation to gravity or occurs more indirectly via shootgrowth reduction. In April 1965, 20 one year old trees were placed in a horizontal
position and 20 were kept vertical. At growth termination, half of the horizontal
trees were shifted to the vertical position and half of the vertical trees were placed
horizontally. From December till after flowering-time in 1966, all trees were kept in
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greater as compared to unpruned trees.
The percentage of flower buds formed in 1966 on the one year old and older wood
was very high for both varieties. As a consequence, it is not surprising that a promotion of flower-bud formation by bending, as had been found in 1965 with Winston,
could not be demonstrated in 1966. A reduction of flower-bud formation by pruning
did not occur in either variety. The number of flower-buds was always lower in
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the vertical position. After that, the treatments were repeated. In 1966, half of the
trees were defruited at an early stage.
Shoot growth was rather weak in 1966, especially if the numbers of shoots are taken
into account (Table 20, p. 80). In 1966, the date on which the position of the trees
was changed had been chosen more or less arbitrarily and was probably too early.
Flower-bud formation in 1966 (Table 20, p. 80) was promoted in trees kept hori— 4 „ i j.1—,,„v,™,+ fermm 9i ao wpil as in trees keDt in the horizontal position for

pruned trees than in unpruned trees. This was undoubtedly due to a strong reduction
of the available shoot length by pruning.
NITROGEN ANALYSES IN APPLES TREES

Amide and amino acid analyses of the soluble nitrogen fraction of bark tissue of
Golden Delicious sampled frequently throughout the year were started. So far, it
has only been demonstrated that the following amides and amino acids were of
quantitative importance: asparagine, glutamine, aspartic acid, glutamic acid, arginine,
threonine, glycine or serine, proline, alanine, and y-aminobutyric acid.
To find out whether the availability of nitrogen in the soil has any effect on the
composition of the nitrogen fraction of xylem sap in the course of the year, frequent
sampling of xylem sap was done in two lots of rootstocks, one of which had received
no nitrogen whereas the other had been heavily dressed in April. In the samples
analysed so far, in the + N trees the content of the various amides and amino acids
before the end of April was markedly higher than that of the trees to which no
nitrogen had been applied. After April, however, the glutamine content was about
the same in both cases, and the asparagine and aspartic acid level of the + N trees
was far above that of the —N trees.
RESEARCH ON HERBICIDES
P. D. GODDRIE
LONG-TERM TRIALS IN APPLE AND PEAR

The long-term trial under Golden Delicious and Cox's Orange Pippin on M I X ,
planted in the spring of 1953 and started in the spring of 1963, was continued in
1967. The results obtained in the fifth experimental year are shown in Table 24
(p. 89). The method followed in treatment A must be preferred for the practical
fruitgrower, because this method allows omission of a number of soil cultivations,
thus freeing time for other work.
In this trial attention was given this year to the worm population. On 19 October,
soil samples were taken and the number of worms counted. After five experimental
years, there were no differences between the number of worms for the three treatments. The average density in each of the three treatments was about 126 worms
per square metre.
This year attention was also given to the rooting of the trees. Many roots were found
in the 0-20 cm layer in treatment A. In treatment B there were hardly any roots in
the same layer. The number of roots in treatment C was considerably lower than in
treatment A.
The two long-term trials under James Grieve, Winston, and Golden Delicious, planted
in the spring of 1963 and started in the spring of 1965, were also continued in 1967.
These experiments concern the effect on the trees of annual applications of a number
of herbicides. Under Golden Delicious and Winston on MIX, Orga-Simazin and
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Orga-Atrazin in doses of 3, 5, and 8 kg/ha were applied in the spring of 1965, 1966,
and 1967. In the treatment „untreated-spraying" only Gramoxone and auxine-type
growth regulators were applied. Soil cultivation was carried out only in „untreatedhoeing". As shown in Table 25 (p. 91), an annual high dose of Orga-Atrazin caused
stunting of the growth and reduced production. Orga-Atrazin also causes more and
more pronounced symptoms similar to rubbery wood (Fig. 14, p. 91). Table 25 also
shows that Orga-Simazin, which is intensively used by fruitgrowers in doses of up
to 3 kg/ha, is a safe herbicide.
In the second trial, under James Grieve on MM 106, the herbicides Orga-Simazin,
Orga-Atrazin, AAkarmex in 3, 5, and 8 kg/ha, and Prefix in 60, 80, and 100 kg/ha
were used in three successive years. Prefix 100 kg/ha slightly reduced the yield in
1967. Increase of the dose of Orga-Atrazin and AAkarmex resulted in a decrease of
the yield.
Both experiments will be continued in 1968.
LONG-TERM TRIALS IN SMALL FRUITS
RASPBERRIES

Because of the very irregular condition of the crop, the long-term trial started in
1965 was not continued in 1967. In March 1967 a new long-term trial was started,
again with the variety Schönemann. Non-cultivation caused a slight decrease in the
growth of shoots.
RED CURRANTS

The long-term trial on red currants started in 1965, in which the same treatments
were used as in the long-term raspberry-trial, was continued in 1967. Because of
damage from spring night-frost, no reliable conclusions can be drawn from the yield
figures.
LONG-TERM TRIALS IN STRAWBERRIES

The trial in Senga Sengana, started in July 1965, was continued in 1967. In this
experiment two methods of weed control are used:
A. Mechanical weed control and soil cultivation.
B. Chemical weed control without soil cultivation (Fig. 15, p. 93).
In 1967 the yield for treatment A was 10,000 kg/ha, for treatment B, 15,000 kg/ha.
A similar experiment was carried out with Gorella. In this experiment the 1967 yields
were as follows: treatment A, 16,717 kg/ha and treatment B, 13,340 kg/ha. Because the
fruits in treatment B ripened one week earlier, the prices obtained for these fruits
were higher, the financial results in this trial being as follows:
A. D.fl. 12,713.60 per ha.
B. D.fl. 12,356.00 per ha.
Only the trial with Senga Sengana can be continued in 1968.

151

Some trials on the systemic action of Orthocide-83 and AApirol 80 in combination
with urea gave no results. The post-infection action of 0.09% Melprex 65, 0.27°/o
Melprex 20, 0.09°/o Carpene, 0 . 1 % Delan, and 0.15% Eupareen was tested; the last
two of these fungicides were equal to 0.15% Orthocide-83 in post-infection action.
APPLE MILDEW (Podosphaera leucotricha (Ell. ei Ev.) Salm.)

The fungicidal action of some new compounds was tested in glasshouse and field
trials. On Golden Delicious, 0.1% Acrex S gave less satisfactory results than 0.1 %
Karathane AA. Equal in controlling apple mildew were 0.05°/o MC 1947, 0.05% Hoe
2873, and 0.1% Karathane AA, but there was too much russeting on fruit sprayed
with Hoe 2873. Moreover, 0.1% Hoe 2873 had a bad influence on fruitbearing, as did
0.1% Karathane AA.
GLOEOSPORIUM-FRUITROT (Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. and P. alba Guthrie)

The results of interrupting the germination of conidia from P. malicorticis in water
by a dry period of less than 24 hours depended on temperature. Germination delay
was the principal effect at low temperatures (3° C and 10° C) and germination was
more retarded at higher temperatures (15° C, 20° C and 25° C).
Growth of P. malicorticis was faster on agar than on Golden Delicious fruit; in both
cases growth was better at 20° C than at 15° C and slowest at 10° C. On agar, growth
of P. malicorticis and P. alba were equal. Conidia from P. malicorticis germinated
better in water than conidia from P. alba, but the growth rate of germtubes was the
same in both species.
The influence of fungicides on skin-browning of Golden Delicious fruits is shown
in Table 27 (p. 104); the highest percentage of browning occurred in the fruit sprayed
with 0.12% Orthocide-83 and 0.15% AAzira.
Prognostication of Gloeosporium-fruitrot, a method described by C. Moreau et all.
(Fruits, 20 (9), 463-473, 1965) was not successful. A sample of 50 fruits per lot gives
too great a possibility of variation in a given prognostication.
REPLANT DISEASE OF APPLE

Symptoms of the replant disease are early browning of young roots and handshaped branching of roots. To produce these symptoms in vitro, germinated apple
seeds were planted in culture tubes filled with orchard soil, but after two weeks the
growing seedlings developed rotting of the primary root. The fungus Phytophthora
cactorum var. applanata isolated from one of the soil samples, was able to cause
this rot of the primary root. Apple seedlings grown in soil artificial inoculated with
P. cactorum showed identical symptoms; seedlings in soil inoculated with P. syringae
failed to develop root-rot. Apple seedlings grown in culture tubes filled with three
soil layers, i.e. sterilized soil, orchard soil, and again sterilized soil, showed root
rotting only in the middle layer. The root grew through the middle layer into the
underlying sterilized soil and showed no symptoms there (Fig. 17, p. 107 and Fig.
18, p. 108). This means that the inner part of the rotted root was still intact and
available for transport.
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APPLE CANKER (Nectria galligena Bres.)

Some results of previous trials are discussed. The time of spraying and wound application is very important, because of the healing ability of the tree. Favourable
circumstances are dry periods in the beginning of the summer. The fungicide Santar
M, applied on 31 May 1966, showed a good curative effect on Cox's Orange Pippin,
Ingrid Marie, and James Grieve, namely 72 per cent cured wounds. Soluble mercury
compounds gave effects of the same order.

CORAL SPOT IN RED CURRANTS (Nectria cinnabarina (Tode) Fr.)

Results of a field trial in 1966 are given in Table 28 (p. I l l ) and Fig. 19 (p. 110).
Pruning in the spring gave less wound infection than autumn pruning. A method of
long pruning reduced wound infection by half. Spraying with 0.5%» Bayer copperoxychloride immediately after pruning had no influence on pruning-wound infection,
but reduced branch infection by 50 per cent.
CHERRY LEAF SPOT ON MORELLOS (Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx = Syn. Coccomyces
hiemalis Higgins)

The ascospores were found discharged from 21 March till the end of May and winter
conidia from 20 April till the end of June. On leaves kept at —17° C for four months,
apothecia formation was delayed more than by a two months period at —17° C.
No apothecia formation took place on leaves kept at a constant 20° C. Inoculation
experiments with conidia demonstrated the role of relative air humidity following a
leaf wetness period of less than 24 hours in the occurrence of infection. Infection
occurred already when a leaf wetness period of 4 hours was followed by a relative
air humidity higher than 90%>. Inoculation of two plum varieties — Czar and Victoria — with conidia of B. jaapii from morellos was unsuccessful.

LEAF SPOT DISEASE ON POPLAR (caused by Marssonina species)

The first new lesions of Marssonina populi were found on 16 May, but nature ascospores were already caught on 20 April. Few ascospores were discharged this year,
which is probably one of the reasons for a minor attack in control objects in a field
trial.
Field observations showed the rust infection on Populus berolinensis and in glasshouse trials Marssonina populi could infect Populus canadensis c.v. Robusta.
Inoculation experiments done at 20° C showed the infection of M. populi on leaves
of Italian poplar when a leaf wetness period of four hours was followed by a relative
air humidity higher than 90%>.
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ENTOMOLOGICAL RESEARCH
D. J. DE JONG
The study concerning the possibilities of integrated control in apple orchards has
been continued. In the experimental orchard at Lienden, three different spray programs have been applied. The programs differ, among other things, in the „selectivity"
of the pesticides and other control measures. The three programs are combined with
two kinds of soil management and manuring which differ, for one thing, in the
amount of nitrogen supplied. Sampling methods have been developed and applied.
This year there were important differences in the insect populations on the trees and
in the quality of the fruits at harvest time under influence of the various treatments.
A field trial with the Adoxophyes nuclear polyhedral virus confirmed last year's
results and demonstrated that the polyhedra are not affected by two years of storage
(Fig. 21, p. 121). A number of fungicides, acaricides, and insecticides were tested for
their effect on larvae of Adoxophyes reticulana Hb. and on egg parasites of the
genus Trichogramma. Mass-breeding of Adoxophyes supplied larvae for laboratory
tests and field trials with pesticides on artificially established populations. Field and
laboratory trials have been carried out to detect the possibility of using the laboratory
trials for prediction of the results to be expected in the orchard. Moths marked with
radioactive P 32 have been released to study the dispersion of the insects in the field
(Fig. 20, p. 119). Winter mortality of Adoxophyes is being studied.
ACAROLOGICAL RESEARCH
M. VAN DE VRIE
Resistance against the ovo-larvicide Animert-V 101, which was observed locally in
1965 and 1966, had spread remarkably in commercial orchards in the southwestern
part of The Netherlands. However, laboratory experiments showed that in some
cases insufficient control was due to inadequate coverage. There is some evidence
that resistance against Kelthane is developing, but here too, insufficient control could
be attributed to poor coverage.
In field experiments was demonstrated that the time of application of mineral oils
influences their ovicidal effect; the later the application the better the results.
Some newly developed acaricides: Folimat, NC 5016, Dowco 213,Azodrin, and Acrex S,
showed promising results in laboratory and field trials.
Studies on integrated control showed that predatory mites could to keep phytophagous species below economically important levels, provided no interfering fungicides
or insecticides were applied.
In a well-established population of prey and predator, the prey density could be
raised artificially only for a short period; the predatory mites reduced the introduced
prey (P. ulmi) to low levels. This implies that the available predators (phytoseiids)
can prevent outbreaks of mites under favourable conditions.
A field trial showed that the fungicides Melprex, Captan, and MC 1947 (an experi-
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mental mildew fungicide) had no reducing influence on predatory mites; Acrex S
reduced them drastically.

ECONOMICS IN FRUIT GROWING
R. K. ELEMA
PLANTING SYSTEMS

In 1967 much attention was given to the economic comparison of very intensive
planting systems for apples (Golden Delicious), calling for up to 3000 trees per ha,
with the more traditional spindle bush system having about 1100 trees per ha. At
reasonable apple prices, the extra fruit harvested in the first 5 to 6 years of the
plantation more than compensate for the costs of the extra trees, and in the adult
phase of the orchard the labour costs in these intensive systems should be lower
because the trees are smaller.
BULK BINS

In the apple-picking season of 1966 a working committee studied the problems and
advantages of the use of bulk bins (320 kg apples) for apples in The Netherlands.
With the resulting technical data, estimations were made of cost differences between
the old system of pallets and standard fruit boxes and the bulk-bin system. The
most important economy with the bulk bins was obtained when the apples were
held in CA-storage until early spring, the total financial advantage of the use of
bulk bins being up to D.fl. 770 per ha.
STRAWBERRIES IN GLASSHOUSES

In 1967 the collection of yield data on strawberry culture in glasshouses was continued. The yield in kg per m 2 was considerable higher than in the two preceding
years, especially for the early variety Glasa (Table 31, p. 132). Although this season
the prices were a little lower than in 1966, as shown by Fig. 22 (p. 134), the auction
turnover was much higher than in 1966. The best financial results were reached with
the early heated and illuminated culture of Glasa and with the heated and the cold
culture of Vola and Gorella.
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