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BEGUNSTIGERS

Degenen,die belang stellen inhetwerkvanhet proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger van het proefstationworden.
Debegunstigers ontvangen het jaarverslag enandere publikaties vanhet proefstation gratis.Debijdragenvoor het begunstigersschap zijn:voor natuurlijke
personen inNederland minimaal ƒ35,-per jaar,voor natuurlijke personen inhet
buitenland ƒ50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ60,-per jaar.
Bijdragenkunnen onder vermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 495017tennamevanhet Proefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

OPMERKINGEN OVER MERKENVANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

De indit verslag vermelde doseringen van gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedosering vanhet gebruikte merk. Het isonvermijdelijk dat niet
alle opdemarkt zijnde produktenmet dezelfde werkzame stof zijn genoemd.Hieruitmag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voor het genoemdemerk.
Een overzicht van de inditverslag vermeldemerkenmet bijbehorende werkzame
stof enhet gehalte daarvan isop blz.93en 94opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezendat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grond vande Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen dient zich te
allen tijde eerstvande ophet etiketvandeverpakking van gewasbeschermingsmiddelenvoorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welke behandelingen in
de praktijkmogenwordenuitgevoerd. Een en ander geldt ookvoor indit verslag
genoemde groeiregulatoren.

TER INLEIDING

De fruitteelt in 1984
Dewinter voorafgaande aanhet groeiseizoen 1984was zacht,maar het voorjaar
enhet beginvande zomerwarenkoud ennat.Nawarm endroog weer in augustus
was het in september enbegin oktober weer erg nat.Tot het eind van hetverslagjaar trad praktisch geenvorst op.
De bloeivanhet groot fruitwas nauwelijks later dan normaal.Devruchtzetting was goed,watvoor de gewassen,dievoldoende bloemenhadden, leidde tot
goede oogstverwachtingen. Veel percelen peren,vooral Doyenné du Comice,hadden
echter eenbeurtjaar.Hetkoudeweer nadebloei zorgde al snelvoor eenachterstand inde groeivandevruchten,die niet geheelwerd ingehaald.Voor de
meeste gewassenviel de oogst circa 2weken later dannormaal.De appels enperen
warenkleiner dan normaal enmede door het ontbrekenvan zonnigedagen en koude
nachtenvlakvoor deplukvieldevruchtkleur voor rassen zoals Jonagold en
Cox's Orange Pippin tegen.Ergveel regen inde plukperiode veroorzaakte eennog
wat latere plukdandoorgaans was gepland.Uiteindelijk werd eenappeloogst van
redelijke omvang binnengehaald;voor perenwas degroottevan de oogstwat
kleiner dannormaal.
Watde gewasbescherming betreftwas perebladvlo opnieuwdemeest bedreigende
plaag. Inveel gevallenwerd zelfsmetmeer bespuitingen dannormaalmet de
geschiktemiddelen geen goede bestrijding verkregen. Inde fruitteelt werden
weinig nieuwe aantastingenvanbacterievuur geconstateerd. Hierbij zalhet koude
weer inmei en juni eenbelangrijke rol hebben gespeeld.Doordat vroeg inhet
seizoen op sommige bedrijven de eerste schürftinfectiesniet goed zijnbestreden,
trad nog alwat aantasting van schurft op,dat zichdeels nog ontwikkelde als
spatschurft opdevruchten indekoelcellen.
Het bewaarfruit,dat inhet beginvan hetverslagjaar nog inde koelcellen
aanwezig was,werd tegengoede prijzenverkocht.Dezewaren echterwel lager dan
menverwachtte op grond vande prijzenvan het najaar van 1983.
De prijzenvoor het hardfruit vande nieuwe oogstwarenheel redelijk.Opnieuwvielen dehoge prijzenvande nieuwe appelrassen Elstar enJonagold -mits
goed gekleurd - op.Ookde groterematenvanCox's Orange Pippinbrachten goede
prijzen op.Na eenreeksvan jarenmet eengrotevraagvan de verwerkende
industrie naar zurekersenviel dezevraag inhetverslagjaar plotseling bijna
geheelweg.De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt deruimere invoer indeEG
uit onder andere Joegoslavië enTurkije te zijn.Alles inaanmerking nemend kan
gesteldworden,dathet seizoen1984/'85voor de telersvangroot fruit redelijke
bedrijfsuitkomsten opleverde, zijhet duidelijk lager dan inhet voorgaande
seizoen.
Door het ontbrekenvan erg zonnige perioden had het aanbod van glasaardbeien
eenrustigverloop.Dit enhet latebeginvan de oogstvan vollegrondsaardbeien
leidde tot goede uitkomstenvoor de teeltvankas-envan platglasaardbeien. In
verband met deverspreiding vanwortelziekten heeft de aandacht zichwat verlegd
vande teelt ingotennaar de teelt inemmers.
Ook denormale teeltvanvollegrondsaardbeien heeft geprofiteerd vanhet
sombereweer tot eind juli:de aanvoer verliep gelijkmatig ende vruchten
groeiden goed uit.Het prijspeil lag aanzienlijk boven datvan het voorgaande
jaar.De regen in september maakte inverband met het optredenvanveelvruchtrotvroegtijdig een einde aande oogstvandedoordragende aardbeien.

Met de teeltvandemeeste houtigekleinfruitgewassenwerden slechts matige
resultaten behaald. Ondanks dewat lagere prijs dan in 1983kwamde teelt van
blauwe bessen daarbij goed voor dedag. InZuidwest-Nederland neemt debelangstelling voormechanisch teoogsten zwarte bessen toe.Debereidheid bij de
verwerkende industrie omvoor dit gewasmeerjarige contracten te sluiten,lijkt
echter terug te lopen.
Devraag naar inNederland gekweektevruchtbomen,voornamelijk appel-enperebomen,bleef groot.De reactiehierop vandevruchtboomkwekers is eengeleidelijkeuitbreiding vanhet aantalvoor veredeling uitgeplante onderstammen.Het
streven om aandevraag naar hogereuitwendige kwaliteitseisen tevoldoen, leidt
bij appel totdeuitbreiding vande toepassing van tussenstammen envande tweejarige teelt van zogenaamde handveredelde bomen.Ondanks voortdurende uitbreiding kunnen devermeerderingstuinen vandeNAKB niet geheelvoldoen aande
groeiende vraag naar ent-enoculatiehout.Dit geldtvooralvoor nieuwe rassen
enklonen.

Het proefstation in 1984
Per 1maart werd eenbegin gemaaktmet de organisatorische heropstelling van
de onderzoekcapaciteit vanhet proefstation.Daartoe besloot hetbestuur in
1983op adviesvan een ingestelde structuurcommissie.
Met ingang van 1984wees hetMinisterie vanLandbouw enVisserij 1formatieplaats extra toeaanhet PFWvoor deversterking van de interne en externe
onderzoekcoördinatie,maar werd inhetkader vande zogenaamde 4x2%-operatie de
formatiemet 5formatieplaatsverminderd. De toegewezen uitbreiding werd
wel in 1984gerealiseerd, de opgelegde inkrimping nog niet.
Inhetverslagjaar bereikten het Landbouwschap enhetMinisterie van Landbouw
enVisserij overeenstemming overde financiering vanhetbedrijfsverliesvanhet
PFW:het door hetministerie hiervan tedragen aandeel zalvan 1984 tot enmet
1988 afnemenvan 90%tot 50%.Het aandeel vanhet bedrijfsleven,grotendeels te
dragendoor hetLandbouwschap, zaldaarbij toenemen tot50%.
Wat deverbetering van de toerusting vanhet proefstation betreft,noem ikde
aanschaffing van eenmicrocomputer,waardoor met de automatisering vande opslag
vande onderzoekgegevens endeverwerking ervanbegonnenkonworden.Verder kon
inhetverslagjaar opdracht gegevenwordenvoor debouwvan eenC-laboratorium
tenbehoevevanhet zogenaamde groeistofprojeet.

Het CiAD voordeFruitteeltin 1984
Inhetverslagjaar overlegde het CiAD voor deFruitteelt veelmet de regionale
voorlichtingsdiensten, devakCiAD's enmet de directie Akkerbouw enTuinbouw. In
3 takvergaderingenwerden de ontwikkeling van de fruitteelt inons land ende
taak,die devoorlichtingsdienst daarbij kanvervullen aande orde gesteld enin
demaandelijkse vergaderingenmet debedrijfstakdeskundigen fruitteelt kwamnadrukkelijk de programmering vande fruitteeltvoorlichting aande orde.Er werden
6 bijeenkomstenmet fruitteeltvoorlichtersgeorganiseerd,waarinveel informatie
uithet onderzoekwerd doorgegeven enwaar de toepassing vandebedrijfseconomie
indevoorlichting veel aandacht kreeg.
Ook in 1984heeft eenCiAD-medewerker dewaarnemingen verricht voor deoogstraming appels enperenvolgens demethode Winter.Dezemethode is opnieuwverge-

lekenmet de 'Nederlandse'methodewaarbij injuli en eind augustus door de
fruitteeltvoorlichters opgrond vanhun ervaringen een indicatiewordt opgesteld
enwaarbij na deplukde groottevan deoogstwordtvastgesteld op grond van de
werkelijk gerealiseerde produkties op eenaantal steekproefbedrijven. De fruitteeltvoorlichtersverzamelen hiervoor degegevens enhet Centraal Bureauvoor de
Statistiek voert de nodigeberekeningenuit.
Verderwerkte het CiAD onder anderemee aande samenstelling vande 17 e
RassenlijstFruitgewassen envande BedrijfsregistratiesetFruitteelt en aande
organisatievandeProefstationsdag 1984.IndeNFO-werkgroep 'Bedrijfsbegeleidingssystemen inde fruitteelt' isveelwerkverzet tervoorbereiding vanautomatische gegevensverwerking tenbehoevevandebedrijfstak. Inditkader werd
eenprototype voor eenbegeleidingssysteem voor debestrijding van plagen inde
pereteelt ontworpen.Hiermee isgedemonstreerd opdevoorlichtingsdag 'Spuiten
inactie'op 22mei teBarendrecht enopdeProefstationsdag op 12december te
Wageningen.Het trokveel belangstelling van fruittelers.

Algemeen
In 1984hebbendemedewerkers vanproefstation enCiAD inmoeten spelen op
veelveranderingen zowel inorganisatorisch opzicht alswat betreft de werkwijze
(automatisering endevoorbereiding daarvan). Ditmoest gebeurenmet beperkte
middelen als gevolg vandenominaal gelijkblijvende budgetten.Eenwoord van
dank aandemedewerkers voor de getoonde inzet envoor het enthousiasme waarmee
isgewerkt,ishier op zijnplaats.

R.K. Elema, directeur/consulent

BESTUUR (per 31 december 1984)

BestuurvandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
Dagelijks

bestuur:

Afgevaardigde

van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

KoninklijkeMaatschap tussen eigenarenvan gronden
indeWilhelminapolder ende Oost-Bevelandpolder

J.L. Nijsten,
Sittard, vice-voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. M.Miedema,
DenHaag,lid

Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Akkerbouw enTuinbouw

Overige leden :
Ing. J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

Joh. Crielaard,
Nieuwendijk

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W.deJager,
Kapelle

Landbouwschap

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Dr. Tj. Reitsma,
DenHaag

Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Akkerbouw enTuinbouw

P.M. vanVeldhoven,
Meteren

Centraal Bureau van deTuinbouwveilingen in
Nederland

Vacature

Vereniging der Nederlandse Groenten- enFruitverwerkende Industrie

Adviseurs :
Ir. J.D. Bijloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

Ir. J.L.Ebbens,
DenHaag

Landbouwschap, afdeling Fruitteelt

E.H.M.Jongerius,
Houten

Stichting Stichtse Fruittuin

Ir. L.Vellekoop,
Tiel

Consulent voor deAkkerbouw ende Tuinbouw
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MEDEWERK(ST)ERS (per31december1984)

PROEFSTATION VOOR DEFRUITTEELT
Directeur: Ir.R.K.Elema
Adjunct-directeur: Dr.Ir.H.J.vanOosten

Afdeling TeeltenEconomie
Dr.Ir.S.J.Wertheim (hoofd)
Seotie

Teelt

Groot

Fruit

Dr.Ir.S.J.Wertheim (hoofd enonderzoeker)
Mw.Drs.P.S.Wagenmakers (onderzoeker)
J.L. Baarends (tevens buitenlandse excursies)
J.M. deGroene
F.Nijsse
A.J.P.vandeWaart
Seotie

Gebruikswaarde onderzoek

Groot

Fruit

Ing. P.D.Goddrie (onderzoeker,gedetacheerd doorhetRijksinstituut voorhet
Rassenonderzoek vanCultuurgewassenteWageningen)
Seotie

Teelt

Kleinfruit

Ir. J.Dijkstra (onderzoeker)
A.A.vanOosten
Seotie

Economie

J.Goedegebure (onderzoeker,gedetacheerd doorhetLandbouw-Economisch Instituut
teDenHaag)
M.L. Joosse

Afdeling Bodemkunde
Dr.Ir.P.Delver (hoofd enonderzoeker,gedetacheerd doorhetInstituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren(Gr.)
Laboratorium
J.Oele (hoofd enonderzoek gewasanalyse)
H.Andi Ganjoe
Mw. E.J.M. Satink
Mw. M.C.M. Smits
Veld- en

potproeven

Ing. P.J.Bolding
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Afdeling Fysiologie
Dr. J.Tromp (hoofd enonderzoeker)
Laboratorium
Mw. J.C.Ovaa (hoofd)
H.Andi Ganjoe
Mw. A.M.Meerman-vandeRepe
Veld- en

potproeven

Ch.A.R. Römer

Afdeling Gewasbescherming
Dr.Ir.H.J.vanOosten (hoofd)
Gewasbescherming
Drs. H.A.Th,vanderScheer (onderzoeker)
H. Beeke
W.Remijnse
H.J. Wondergem (gedetacheerd doordeNationale Raad voor Landbouwkundig OnderzoekTNOteDenHaag)
Toepasbaarheidsonderzoek

geïntegreerde

bestrijding

Mw. A.G.Jansen (gedetacheerd opProefboomgaard 'DeSchuilenburg' teLienden)

Afdeling AlgemeneZaken
J.A.M.Kouwenberg (hoofd)
Administratie
Mw. J.G.Snaterse-vanLoo (directiesecretaresse)
Mw. T.L.Buizer-Schuit
Mw. M.S.Korsuize
Mw. A.M.Th, van de R i j t - M a t e i j s e n
Mw. P.E.vanVossen-Hopmans
Bibliotheek

en

redactie

Mw. M.M.Cremers-van Scherpenzeel
Huishoudelijke
Mw. P.C.deSmidt
Mw. M.M.Stuck

Statisticus
J.P.A.vanDieren
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dienst

Technicus
J. van Dalen

Proeftuin
J.J. Lemmens (chef)

Groot fruit
P. Proost (adjunct-chef)
D.R.M.Acda
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A. deWitte

Kleinfruit
J. de Schipper (adjunct-chef)
J. vander Maas

CONSULENTSCHAP INALGEMENE DIENST VOORDEFRUITTEELTINDEVOLLE GROND
Consulent
Ir. R.K. Elema

Ingenieur Bedrij fssynthese
Ir. H.L. Bos

Voorlichtingscoördinator Groot Fruit
Ing. C. Kortleve
Voorliohtings- en Onderzoekooördinator
I r . J. Dijkstra
Regionale Onderzoekers

Kleinfruit

Ing. J.H. Bootsma (proeftuin Kraggenburg)
A. Scholtens (proeftuinGeldermalsen)

13

ALGEMEEN

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 19843keer enwel op 20januari en 14mei te
Utrecht enop 4september teWilhelminadorp.Het Dagelijks bestuur kwam op3
december bijeen.
DeMinister vanLandbouw enVisserij benoemde de heer E.H.M. Jongerius voor
de periode 1januari 1984 tot enmet 31 december 1986 tot adviseur van het
bestuur.De heer Jongeriusvolgt als adviseur deheerA.S.N,vanDijk op,die
zich inde loopvan 1983 als adviseur terugtrok.

Organisatorische heropstelling
Per 1maart 1984werd uitvoering gegeven aande eerste fasevandeheropstellingvan de onderzoekcapaciteit,waartoe eind 1984was besloten.Met ingang van
dezedatumwerdende afdelingen Teeltonderzoek Groot Fruit,Teeltonderzoek Kleinfruit enEconomie samengevoegd totde afdeling Teelt enEconomie. Bijdeze heropstelling trad deheer Dr.Ir. S.J. Wertheim terug als adjunct-directeur enwerd
hij belastmet de leiding vandeze grote nieuwgevormde afdeling.De heer Dr.Ir.
H.J.vanOostenvolgde hem op als adjunct-directeur,belastmet de interne en
externe coördinatie vanhet onderzoek.Hierbij nam hijde coördinatie van het
onderzoek opde regionale fruitteeltproeftuinen enhet secretariaat van de
Programma-adviescommissie Groot Fruit enVruchtboomkwekerij overvande heer Ir.
J. Dijkstra.Deze laatste had in 1983 alde coördinatievan de kleinfruitvoorlichting overgenomenvande heer J. Blommers.

Medewerk(st)ers
Gedurende hetverslagjaar verhinderde een ernstige ziekte deheer J.J.
Lemmens zijnwerkzaamheden als proeftuinchef uit tevoeren.Deze werkzaamheden
werdenwaargenomen door deherenP.Proost,J.L. Baarends enDr.Ir. S.J. Wertheim,
terwijlvoor deperiodevan 3mei tot enmet 3 augustus de heerM.J.L. Ars
tijdelijk als proeftuinmedewerkerwerd aangesteld envoor deperiode 6 augustus
tot enmet 22december de heerA. Boot.
Per 15augustus werd mevrouwDrs.P.C. Wagenmakers als onderzoeker Teelt
Groot Fruit aangesteld. Hiermeewerd devacature,ontstaandoor functieverandering vandeheer Dr.Ir. H.J. vanOosten,weer vervuld.
Ook in 1984assisteerdemevrouwH.M. dePree-Leeuwestein als arbeidscontractantevanhet RIVRO indemaanden februari tot enmet juni en september tot en
met december voor halve dagen opde sectie Gebruikswaardeonderzoek GrootFruit.
Van 1mei tot 24augustus werkte de heer Ing.L. Papp uit Boedapest (Hongarije)
als gastmedewerker opde afdeling Gewasbescherming envanbegin april tot6
september assisteerdemevrouwK. Whitton,studente opde BathUniversity in
Engeland, opde afdeling Bodemkunde.
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Van 3 september tot 10december werktemevrouwK.Kortleve als arbeidscontractante opde sectieKleinfruit.
4medewerkers waren inhetverslagjaar 25jaarwerkzaam ophet proefstation,
namelijk op 1junide heren P. Proost enW. Remijnse, op 1augustus deheer J.
vanDalen en op 1oktober deheer Ing.P.D. Goddrie.Per 1januari was de heer
A. Scholtens alsmiddelbaar technisch onderzoeker opde proeftuin teGeldermalsen,medewerker vanhet CiAD, 25 jaar inrijksdienst.
Verder zijvermeld dat inhetverslagjaar een aantal studentenvan (Hogere)
Tuinbouwscholen eendeelvanhun stageperiode doorbrachten ophet proefstation,
namelijk:
- M.C.A. Goossens (HTuSDen Bosch)van 16juli tot 11 augustus bij de sectie
Gebruikswaardeonderzoek GrootFruit.
- R. Hamminga (HTuSUtrecht)van 23 januari tot 21 aprilbij het CiAD.
- W.deHeus (HTuSUtrecht)van 25april tot 7juli bij de sectie Teelt
GrootFruit.
- J.M.Krijger (MASGoes)van 2juli tot 24 augustus bij sectie Teelt Kleinfruit.
- J.C.M,deLange (HTuSDen Bosch)van 4juni tot 4augustus bij de sectie
Teelt GrootFruit.
- M.J.J.Maas (HTuSDen Bosch)van 4juni tot 4augustus bij de afdeling
Fysiologie.
- G.C.Ruiter (HTuSUtrecht)van 1mei tot 21 juli bij de afdelingGewasbescherming.
- R. Sanders (HTuSUtrecht)van 30januari tot 14april bij de sectieEconomie.
- J.J.P.M. Siegers (HTuSDen Bosch)van 14mei tot 14julibij de afdeling
Gewasbescherming.
Verder assisteerdenmevrouwM.E.van Suylen (LH)van 3 september tot3
november alsvolontair op de afdeling Gewasbescherming enP.Vereecken (LH)van
4 juni tot 28julibij de sectieKleinfruit.

Voorlichtingsactiviteiten
Het proefstation nam op 13januari deel aandebeursvan deZeeuwseFruitteeltdag teKapellemet een tableauvan nieuwe appelrassen en eenboekenstand.
Op 22mei opdedemonstratie 'Spuiten inactie' teBarendrecht werd op een
computer eenprototypevoor eenbedrijfsbegeleidingssysteemvande bestrijding
-vanplagen oppeer getoond,waarvoor veel belangstelling was.
De tweede 'Proefstationsdag nieuwe stijl'vond op 12december plaats te
Wageningen. Behalvede 4 inleidingen trokken ookde talrijke posters en
demonstraties,o.a.met computers,veel belangstelling.
Op 1december werd opdekerstveiling teGeldermalsen een zeer grote smaakproefmet nieuwe,deels nogminder bekende rassen gehouden. Circa 1700personen,
waaronder deMinister vanLandbouw enVisserij, namendaar aan deel.
Ook in 1984bezochtenweer veel fruittelers,voorlichters enonderzoekers uit
binnen- enbuitenland het proefstation.Dit waren in totaal 1320mensen,waarvan
600uitNederland, 218uit België, 105uit West-Duitsland, 86uit zowel
Frankrijk als Italië en 66uit Engeland afkomstig waren.Verder waren er onder
andere bezoekersuit Brazilië,Chili,Iran enJapan.
Op 29 juni enop 24augustus werden 'openavonden'gehoudenvoor kleinfruittelers.Eendeelvande bezoekers kwam uit Zuid-Holland enNoord-Brabant.
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Lezingen
J.L.

Baar ends

- ErfahrungenausdemVersuchsgartenderObstbauversuchsanstalt Wilhelminadorp
-5december teMainz-Drais(West-Duitsland).
Ing. J.H.

Bootsma

- Onderzoekopproeftuin 'Zeewolde'-23februariteUtrecht,NFO-Kring
Utrecht.
-Proeftuinresultatenvan'DeMeergronden'-22maart teKraggenburg,
JaarvergaderingderVereniging 'proeftuinDeMeergronden'.
Ir. H.L. Boe
- Bedrijfsbegeleidingssystemenindefruitteelt-12december teWageningen,
Proefstationsdag.
Dr.Jr. P.

Delver

- EinflußdesWasserhaushaltesaufNährstoffversorgungundNährstoffbedarf30januariteBonn (West-Duitsland),ColloquiumvanhetInstitutfürObstbau
undGemüsebau.
-Experimental results intheAgrimed experimentontrickle irrigation-7juli
teValenzano,Bari (Italie),WerkgroepAgrimed.
-Fertigatie,bemestingviadedruppelleiding-15november teHaren,StafvergaderingvanhetIBteHaren- 12december teWageningen,Proefstationsdag1984.
Ir. J.

Dijkstra

- Hetkleinfruitonderzoek inNederland -20januari teBergenopZoom,StudieclubKleinfruitenVeiling.
-Overwegingenbijhettelenvankleinfruit-15februari teKapelle,Kleinfruitteeltavond.
-Blueberry cultureinTheNetherlands-24augustusteWarschau (Polen),
ISHS-symposium 'VacciniumCulture'.
- Strawberry growing intheopen-12november teWageningen, 14 t n International
CourseonVegetableGrowing.
-Resultsofexperimentswithrunnerplants oftissue culture strawberry plants
(cv.Gorella) en Strawberry propagation inTheNetherlands-18decemberte
Brussel,COST87Workshop onStrawberry Plants issued fromTissueCulture.
Ing. P.D. Goddrie
-Gebruikswaardeonderzoekvannieuwerassen-23augustus teWilhelminadorp,
Applicatiedag voor fruitteeltleraren.
-Gebruikswaardeonderzoekbijappel-enpererassen-3november teKalmthout
J> (België)tengunstevanTentoonstelling OudeRassen.
J.

Goedegebure

- Bedrijfseconomische aspectenvanintensieve beplantingen-13januarite
Kapelle,NFO-Kring Zeeland enWestNoord-Brabant.
- Business-economic aspectsofhighdensity plantings-25meiteArles
(Frankrijk), ISHS-symposium 'Highdensityplantings'.
-WirtschaftlicheAspektederQualität einjährigeApfeljungpflanzen-14
november teHaselau (West-Duitsland),Obstbauversuchsring Schleswig-Holstein.
Ing. C.

Kortleve

-Actualiteitenuithetfruitteeltkundig onderzoek-23augustus teWilhelminadorp,Applicatiedag voor fruitteeltleraren.
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Dr.Ir.

H.J. van Oosten

-VruchtboomkwekerijonderzoekteWilhelminadorp enenkele impressies overeen
studiereis naardeUSAenCanada-21februariteUtrecht,Vergaderingvan
boomteeltvoorlichters enonderzoekersvanhetproefstationBoskoop.
-Boomkwaliteit enteelttechniek-22februariteResteren,Cultuurgroep VruchtboomteeltvandeNBB.
- Boomkwaliteit enteelttechniek-13april teSt.Truiden (België),Vereniging
van oudleerlingenvandetuinbouwschoolOLU.
- Intraclonalvariationinapple rootstockM.9anditseffectsongrowthand
yield inthenurseryandtheorchard- meiteMontpellier (Frankrijk),
ISHS-symposium 'Highdensityplantings'.
-Effectsofsomenewrootstocksonorchard behaviour ofapple trees- mei
teMontpellier (Frankrijk), ISHS-symposium 'Highdensityplantings'.
Dr. J. Tromp
- Degroeistofhuishoudingvandevruchtboom- 10januariteDronten,NFO-Kring
IJsselmeerpolders-13februariteDieren,NFO-Kring IJsselstreek-Lijmers15februariteAdouard,NFO-Kring Noord.
Dr.Ir.

S.J.

Wertheim

- Toepassingvangroeiregulatoren-10januariteDronten,NFO-Kring IJsselmeerpolders.
-Teelttechnische aspectenvanhetplantsysteem-13januariteKapelle, NFOKring Zeeland enWestNoord-Brabant -13februari teDieren,NFO-Kring IJsselstreek-Lijmers-15februariteAduard,NFO-Kring Noord Nederland.
-Aktualiteitenuithetfruitteeltkundig onderzoek-12december teWageningen,
Proefstationsdag,insamenwerkingmetNFO.
-Comparisonofsingle-rowandmultirowplanting systemswith apple,with regard
toproductivity, fruit sizeandlight conditions-19-26meiteMontpellier
(Frankrijk),ISHS-symposium 'Highdensityplantings'.
-Theeffectofpollinator densityonthebehaviourofDoyennéduComicepear28-30meiteAvignon (Frankrijk), ISHS-symposium 'PearGrowing'.

Tentoonstellingen
Op22meiwerd teBarendrechteendemonstratiedag spuitmachines gehouden.In
eenstand werdeenposter getoond overbiologieenbestrijdingvandeperebladvlo. Tevenswerd insamenwerkingmetIr.H.L.Bos(CiADFruitteelt)eencomputerprogramma 'Geleidebestrijding insektenoppeer'gepresenteerd.
DeProefstationsdag teWageningenwerdditjaarop12december gehouden.Door
de afdeling Gewasbescherming werden tweeposters getoond (over perebladvloen
overkankerbijvruchtbomen)enhetcomputerprogramma 'Geleidebestrijding
insektenoppeer'gepresenteerd.
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Buitenlandse reizen
Dr.Ir. S.J. Wertheim nam op 19januari deel aan eendoor ICI teJealott's
Hill (Engeland)georganiseerde bespreking over de resultatenvan proevenmet
Paclobutrazol.
Op 25januariwerd inSt.Truiden (België)de jaarlijkse studiedag vanhet
Opzoekingsstation teGorsem (België)gehouden,welke bezochtwerd doorDrs.
H.A.Th,vander Scheer enH. Beeke.
Dr.Ir. P.Delver bracht op 30januari eenbezoek aanhet Institut für Obstbau
und Gemüsebau vandeUniversiteit teBonn om er een lezing tehouden.
Van 11-22maart bracht Dr.Ir.H.J. vanOosten opverzoek vanDGIS (Ministerie
van Buitenlandse Zaken) eenbezoek aanEcuador enColombia ten einde enkele
fruitteeltprojecten tebeoordelen en teevalueren.
Van 27 tot enmet 29maart bezocht Ir.H.L. Boshet proefstation te Bavendorf
(West-Duitsland)voor overleg over oogstramingsmethoden.
Op 8meiwerd door Drs.H.A.Th,vander Scheer deelgenomen aanhet Internationaal Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie teGent (België).
J. Goedegebure,Dr.Ir.H.J. vanOosten enDr.Ir. S.J. Wertheim namenvan 1926mei deel aanhet ISHS-symposium 'Highdensity plantings' teMontpellier
(Frankrijk).
Dr.Ir. S.J. Wertheim bezocht van 28-30mei het ISHS-symposium 'Pear Growing'
teAvignon (Frankrijk).
Van 2-6 juli namDr.Ir. S.J. Wertheim deel aanhet ISHS-symposium 'Cherry
rootstocks and culture' teGiessen/Freising (West-Duitsland).
Op 6en 7juliwerd door Dr.Ir. P.Delver deelgenomen aan eenvergadering
vande internationale werkgroep over druppelbevloeiing 'Agrimed' teValenzano/
Bari (Italië).
H. Beeke,Drs.H.A.Th,van der Scheer,Dr.L.H.M.Blommers (IPO)en Ing.M.
Trapman (CADGewasbescherming) namenvan 16-20juli deel aan eenstudiereis naar
Avignon enValence (Frankrijk) enNyon enWallis (Zwitserland) om zich opde
hoogte te stellenvan het onderzoek naar endebestrijding van deperebladvlo.
Ir.J. Dijkstrawoonde van 24-29 juli inWarschau (Polen)het door de ISHS
georganiseerde symposium 'Vaccinium Culture'bij enhield er een lezing.
Dr. J. Tromp woonde deworkshop 'Pome-Fruit Quality' bij, dievan 15-17
oktober te Bad-Honnef (West-Duitsland)werd gehouden.
Van 13-17november bracht J. Goedegebure eenbezoek aan Obstbauversuchsring
Schleswig-Holstein teHaselau (West-Duitsland) enhield daar een lezing.
MevrouwDrs.P.S.Wagenmakers bezocht op 20 en 21 november East Mailing
Research Station (Engeland)waar aande ordekwam het onderzoek naar plantsystemen bij appel enpeer enmet name de groei enproduktie inrelatiemet
lichthuishouding.
Op 18en 19december nam Ir.J. Dijkstra deel aan een inhet kader vanhet
COST 87 project 'Invitro cultures for thepurifications and propagations of
plants' georganiseerde workshop overweefselkweek bij aardbeienplanten. Hij
hield daar ook lezingen.
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DE PROEFTUIN

Groot fruit
J.L. Baarends enP. Proost

Na een zachtewinter,maar eennat enkoud voorjaar vond debloei opde
proeftuin ongeveer gelijk plaats dan in 1983.Zowerd het beginvan de bloei
bij depruim op 24april (1983: 22 april)waargenomen.Voor depeerwas dit
28april (1983:27 april),voor de appel 7mei (1983:7mei) envoor de
zurekers 30april (1983:2mei).Van de genoemde fruitsoortenwas de bloei
goed tot zeer goed,met uitzondering van depeer die zeermatig tot slecht
bloeide.Vanwege het natte enkoudeweer verliep debloei traag.
Ondanks de ongunstige weersomstandigheden was de produktie van pruimen en
kersen groot envan appels redelijk tot goed.De produktie van perenwasmatig
tot slecht.
Ermoest bijde pruimen ende appels flink gedund worden.Dit gebeurde zowel
chemisch alsmetde hand.Vanwege de geringe neerslag inapril (17mm) en in
augustus (27m m ) ,werd indezemaandenwaar mogelijk via druppelbevloeiing het
tekort aanneerslag aangevuld.
Wat de dierlijke parasieten betreft waren er geen problemen,met uitzondering
van deperebladvlo.Door afwisselend gebruik van Thiodan spp.Conc. enAsepta
Tetranyx bleef de schade zeer gering.Ookhet spintvroeg de nodige aandacht.
Vooral opperceel 2waar inhetmuizenoorstadium met Ovirexwerd gespoten,
moest ondanks de aanwezigheid van roofmijten inde loopvande zomer nog een
keer gespotenwordenmet Plictran 25W op het rasDiscovery. Schonevan Boskoop
gaf opdit perceelwatminder problemen.Het grootste gedeelte van de tuinwerd
voor het eerstmetApollo tegen spint gespoten en inde loopvan de zomer nog
eenkeermet Plictran.
Bacterievuur kwam bijna nietvoor.Welwerd wekelijks gecontroleerd.
Het fruitmoest geplukt worden onder slechte omstandigheden vanwege devele
regen. In september viel er opde proeftuin 152,4mm neerslag en in oktober
101,1 mm. Onder deze ongunstige omstandighedenverliep de oogst trager dannormaal, zodat pas eind oktober de oogst zijnbeslag kreeg. Hoewel de proeftuin
verschoond bleef van hagel,viel dekwaliteit wat devruchtkleur betreft tegen
als gevolg vanveel teweinig zon.Vooral dekleur van de Jonagold liet te
wensen over;dederde en laatste plukvan deJonagold vond pas plaats op 8
november.
De slechteweersomstandigheden en late plukmaakten het nietmogelijk om
direct nade oogstmet de rooiwerkzaamheden tebeginnen.Na half november trad
er eenweersverbetering op enkonmet het rooienvan perceel 4worden begonnen.
Gerooid werden:
perceel 24 (bestuivingsproef met Doyenné du Comice). Dit perceel werd reeds in
hetvoorjaar van 1984gerooid;
perceel 4a (herkomstenproef met Précoce de Trévoux, Bonne Louise d'Avranches,
BeurréHardy,Conference enDoyenné du Comice).
Op 16februariwerd eenaanvang gemaaktmet het planten,datherhaaldelijkvertraagd werd door het slechteweer.Op 15maart werd dan ookhet laatste perceel
(16)geplant.Bijhet plantenwerden de plantgaten gevuld met potgrond, behalve
bij peer.Per plantgat werd 15 1Triomph no. 17gebruikt. Bovendienwerdende
boomspiegels afgedekt met champignonmest.Demeeste pas geplante appelpercelen
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werdenvoorzienvandruppelbevloeiing.Deaanslagvandebomenwasgoed, omdat
ernahetplantenvoldoende neerslag viel.Paslater inhetseizoen (vooralde
maand augustus)was,alsgevolgvandroogte,enige terugslag ingroei waarneembaar opdïe percelenwaar geendruppelbevloeiing werd toegepast.Vooraldepas
geplante perenhaddenhiervantelijden.
Devolgende proevenwerden ingeplant:
Onderstammenproef peer (perceel 3,
84.1.1)
Vergeleken wordeneenaantalvirusvrije kwee-onderstammenvanverschillende
herkomsten (KweeAdams Origineel,KweeAdamsVaastype,KweeAdams Hangtype,Kwee
MA,KweeMCenKweeMC-Peters)bijderassen Conference enDoyennéduComice.
Onderstammenproef peer (perceel 3,
84.1.3)
Indeze proef ishetdoelnategaanhoebomenopeenaantal buitenlandse onderstammen (Sydo,BA.29 (uitFrankrijk), C.132,Kwee C-EMLA (uitEngeland),BP-1
(uit Zuid-Afrika)zichquagroei,produktieenkwaliteit gedragen tenopzichte
vanbomenopKweeMA.
Klonenvergelijking
bij appel (perceel 8,
84.0.13)
Vergelekenwordennormaal enin-vitro vermeerderde Jonagold enGoldenDelicious,
veredeld opM.9.
Onderstammenproef pruim (perceel 15,
84.3.2)
Vergelekenworden twee onderstammen,deEngelse Pixy-EMLA endeSt.JulienA
bijderassenMonsieur Hâtif,Reine-Claude d'Althan,Reine-Claude Verte,
Ontario,Warwickshire Drooper, BleuedeBelgique,Early LaxtonenHauszwetsche.
Onderstammenproef appel (perceel 16,
84.0.6a)
Vergelekenworden normaal enin-vitro vermeerderdeM.27alsvruchtdragende boom.
Onderstammenproef appel (perceel 16,
84.0.6b)
Vergelekenwordennormaal enin-vitro vermeerderde M.27,veredeldmetderassen
Jonagold enKarmijndeSonnaville.
Tussenstammen bij appel (perceel 16,
84.0.1)
Indeze proef ishetdoelnategaanwatdeinvloed isvaneentussenstam opde
vruchtkwaliteitvanJonagold.Alstussenstamworden gebruikt: ZoeteAagt,Golden
Delicious B,Summerred,Gloster enRode Boskoop SchmitzHübsch.
Onderstammenproef appel (perceel 16,
84.0.5)
Vergelekenwordeneenaantal selectiesvanM.9:Lancep enCepiland (Frankrijk),
no.4,no.56enno.59(Fleuren,Nederland),no.29(Nicolai, België),
M.9-EMLA (Engeland),B.l enB.2(Burgmer,West-Duitsland),T.337enT.338 (NAKB,
Nederland). Deze zijnveredeldmetGoldenDelicious 'Smoothee'enElstar.
Rode-Jonagoldmutanten
(perceel 27,
84.0.7-1)
Vergelekenwordenvier rodemutantenvanJonagoldmetondermeerde 'Wilmuta'.
Rode-Jonagoldmutanten
(perceel 27,
84.0.7-2)
Vergelekenwordendeoorspronkelijke herkomst endenabouwvan'Wilmuta'.
Rode-Jonagoldmutanten
(perceel 27,
84.0.7-3)
New Jonagold (Japan)en2291-25-A (proefstation)wordenvergelekenmetnabouw
van 'Wilmuta'.
Rode-Jonagoldmutanten
(perceel 27,
84.0.14)
Vergeleken worden7herkomsten,waarvan3nietvirusvrij,met 'Wilmuta'.
Tussenstammen bij appel (perceel 27,
84.0.1)
Indeze proef ishetdoelnategaanwatdeinvloed isvaneentussenstam opde
vruchtkwaliteit vanElstar.Alstussenstam wordt gebruikt:ZoeteAagt,Golden
Delicious KloonB,Summerred,Gloster enRode Boskoop Schmitz Hübsch.
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Kleinfruit
J. de Schipper

Het jaar 1984begonmet een zachtemaar zeer nattemaand januari.
Infebruari kwam gedurende korte tijd een einde aandezevochtige westcirculatie.Hetwas droog en zonnig en 'snachts daalde de temperatuur tot onder 0°C.
De laagste temperatuur ophetPFWgemetenwas echter slechts -4,4°C.Deze
periodekonworden benut om onder goede omstandigheden eennieuw perceel frambozen in teplanten.
Inhetbegin en aanhet eind vanmaart vielen erweer flinkebuien.De snoei,
waarbijweer veel aandacht aandeverjonging van hetvruchthoutwerd besteed,
kon tijdig worden afgerond.Daarnawerd eengoed ontwikkeld gewas frambozen en
bramen aangebonden.
Begin aprilwas het koud, somber endroog,maar gaandeweg werd het zonniger.
De temperatuur daaldeverschillende malen onder 0°C,maar schadedoor nachtvorst
kwam nietvoor. Indenachtvan 17op 18aprilwerd toch tegen nachtvorst
beregend.Achteraf bleek dit niet noodzakelijk te zijn geweest.Veel schadelijker
waswaarschijnlijk de droge,schralewind tijdens debloeimet zeer lage luchtvochtigheden; somsminder dan 25%RV. Bijdebessen trad later vruchtrui op.Eind
aprilwerd aande pas geplante gewassen ende aardbeien nog extrawater gegeven.
Meiwasweer een natte,sombere enkoudemaand met ongekend weinig uren zon.
Deontwikkeling van alle gewassenverliep traag. Indeze periodemoest debasis
worden gelegd voor devruchtrotbestrijding. De gemiddeld lage temperaturen waren
niet ongunstig,maar zware regenbuienmaakten herhaalde bespuitingenmet korte
tussenpozen noodzakelijk.
Minder koud,maar eveneens somber,bleef juni. De eerste aardbeienvan de
volle grond (ras:Karina)werdenpas op 18juni geplukt, in 1982was dat alop
1juni.Het koudeweer had wel tot gevolg dat de aanvoer ookvertraagd op gang
kwam en over eenveel langere periode dan in 1983gespreid was.
Midden juli, toende oogst involle gangwas,trokken over onze streek nog
enkele onweersstoringenmet hevigewindstoten enplaatselijk veel neerslag,die
enige schade hebbenveroorzaakt: achteruitgang vandekwaliteit door beschadigde
vruchten en takbreuk bij rode bessen (Rotet), frambozen (JochemsRoem) enbramen
(Bedford Giant), om enkelevandemeest kwetsbare rassen tenoemen.
Groteverschillen inontwikkeling waren er ook dit seizoen tussende in
pottenvoorgetrokken ende normaal inhetvoorjaar geplante doordragende aardbeien.
De eerste frambozen (GlenClova)werden geplukt op 11 juli. In 1983was dit
op 1juli en in 1982op 24juni.De produktie van de ouderwordende aanplant
(1977)was nog ruimvoldoende.
Augustus was eindelijk weer eens eenmaand met zonnig enoverwegend droog
weer. Zowel rode als zwarte bessen hadden dit jaar lastvan zonnebrand opde
vruchten. Bij rode bessen eengegeven omrekening mee tehouden als er zomersnoei toegepastwordt.
September gaf onsdemeeste neerslag (152m m ) .Veel regen en ookmist waren
voor de laat rijpende gewassen alsdoordragende aardbeien,herfstframbozen en
zekerdegedoomde bramerassen,werkelijk slechte omstandigheden.De oogst van
doordragers werd daardoor vroegtijdig (eind september) gestaakt. Bramen waren
enkelemalen onverkoopbaar voor deverse consumptie.Opvallend is toch dekwaliteitvanhetherfstframbozerasHeritage onder zulke omstandigheden. Ze zijnwat
kleinvan stukmaar zeer stevig enhebben een lang uitstalleven.Minder goed
warende resultatenmet rode bessen onder plastic,die erg langwaren blijven
hangen. Uitstellenvande pluk kan alleen als dekwaliteit prima is,zoals in
1983.Gebarsten bessen (deels door zonnebrand endeelsdoor Botrytis)
warende
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oorzakenvandekwaliteitsachteruitgang.
Deaardbeiplantenwerdenop8en10augustusgeplantenontwikkeldenzich,
metuitzonderingvanhetrasValeta,redelijk.Aansluitend ophetplantenwerd
zeerruimberegend (circa10dagendegrondzwarthouden).Daarnawerdchemische
onkruidbestrijdinguitgevoerd.Hetresultaatwasuitstekend.Beregenentoteind
augustusbleefnoodzakelijk.Hetherhaaldberegenenendevelenatuurlijkeneerslagwastochwelbezwaarlijkvoordestructuurvandegrond,vooraldewatdiep
geplanteexemplarenbleveningroeiachter.
Dekiwi'sgavengeengroteoogst,maardevruchtenwarengoedvanmaat;
suikergehalteensmaakwarenookvoldoende.
Op13en14decemberwerdhetkleinfruitperceelmeteenmachinevan1,20m
breedbehoedzaamdoordebestaandebeplantingheencirca80cmdiepopnieuw
gedraineerd.
Ineentweejarigperceelaardbeien,waarindeherfstwelbladaantastingwas,
kwamgeenvruchtrotvan Gnomonia aomari voor.HetrasValetaeninminderemate
ookBogotawerdkortnahetplantenaangetastdoor Alternaria
alternata. Inde
bramenkamptenwemetroest (Phragmidium violaaevm) diemoeilijktebestrijden
wasmetdetoegelatenmiddelen.Ook Vertiailliwn
tradindiversegewassenopen
wasnietafdoendetebestrijden.Bladvalziekteinzwartebessen (Drepanopeziza
ribis) werdonvoldoendebestreden.Ditisdeelsveroorzaaktdoordatervruchtrotbestrijdingsmiddelen zijngebruiktdiegeennevenwerking tegendezeziekte
hebben.Demeeldauwbestrijdingnadeplukwerd telaatuitgevoerd.
Derassenproef frambozenuit 1977isnadeoogstgerooid.
Nieuweproeven:
Aardbeirassenvergelijking
Hierworden6rassenen4IVT-selectiesvergeleken.
Plantafstandenproef
Korona
Hierinwordenzowelplantafstandenalsplantsystemenvergeleken.
Plantafstandenproef
Bogota
Hierinwordtdeinvloedvandeplantafstand opproduktieenkwaliteitnagegaan.
Bemestingsproef
doordragende
aardbeien
Hierinwordenverschillendelangzaamwerkendemeststoffenvergeleken.
Chemische bestrijding
ereprijs in aardbei
Vergelekenworden2middelenen4behandelingstijdstippen.
Klonenproef Rondom
Hierinworden4herkomstenvergeleken.
Rassenproef witte bes
Hierinworden7rassenvergeleken.
Teelt- en rassenproef
herfstframboos
Hierinworden2rassenindevollegrondenonderplastictunnelvergeleken.
Eerste beoordeling (aanvullend)
Ontvangenwerden4rassenvan Aatinidia
besseras.
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AFDELING TEELTENECONOMIE

SECTIE TEELT GROOT FRUIT

Project PFW 43:Virus-enklonenonderzoek bij groot fruit
S.J. Wertheim enJ.L. Baarends

Pereklonen
Voorjaar 1975werd eenproef geplantmet 4pererassen opKwee C, teweten
Conference,Doyenné du Comice,Bonne Louise d'Avranches en grootvruchtige
Précoce de Trévoux.Van elk raswerdenverscheidene herkomsten geplant,namelijk
5,7,5respectievelijk 4.Nahet oculerenvan debomenvoor de proef opde
kwekerij op 27juli 1973,werdende onderstammenvandehelftvan eenaantal
herkomstenmet virus besmet.Dit gebeurde door op 25augustus 1973 2 'chips'te
oculerenvan eenboom uitde Stichtse Fruittuin,die besmet wasmet eenviruscomplex.Volgens gegevens vande Plantenziektenkundige Dienst teWageningen
bestond hetviruscomplex uit 5virussen.Kwee-stunt,sooty ring spot,lichtenerfmozaïek,kringvlekkenmozaïek enrubberhout.
BijConference enDoyennéduComicewerdende objecten (tabel 1)in6herhalingen,elkmet 3bomenperveldje geplant. Bij de andere rassen,diehier
niet verder vermeld worden,waren er 4herhalingenmet 2bomen per veldje.De
plantafstand bedroeg 3,86x1,52 m.De bomenwerden nade oogst van 1984gerooid.
Enkele produktiegegevens van 1976 tot enmet 1984zijnvoor Conference en
Doyenné duComicevermeld in tabel 1.De produkties vanDoyenné du Comice zijn
opgeteld tot enmet 1983,omdat 1984een totaal beurtjaar was.Uit de cijfers
van Conference blijkt dat devirusbesmetting de produktie per boom belangrijk
verminderde,maar dat dit kwam door het kleiner wordenvan het boomvolume. Per
m 3 boomvolume warendeviruszieke bomen gelijk inproduktie aandevirusvrije.
Verder blijkt dat kloonT.173 zowel per boom als perm 3 boomvolumemeer produceerdedande in ons land uitgegeven M.202. T.173 heeft echter kleinere,
gladdere endaardoor groenere perendandeM.202. DeM.202 levert de gewenste
bronskleurige peren en isdaarom terecht gehandhaafd. OokdeT.310 produceerde
meer dande standaard M.202,maar ook hier geldt datdevruchtenwat betreft
vruchtschil gladder zijndandievandeM.202.
Verder bleekdat viruszieke bomen betrouwbaar kleinere peren gaven dangezonde;vandeklonen leverdeM.202 de grootstevruchten.
BijDoyenné du Comiceverminderde devirusbesmetting eveneens deboomproduktie. Dit gold voor alle klonen.Ook hier bleek dit tekomendoor eenkleiner
boomvolume,want perm 3 droegen de zieke bomen evenveel alsde gezonde bomen.
Wat kloon betreft wijst tabel 1uit dat de standaard M.204 als goed naar voren
komt. OmdatM.204 ook fraaie gladde peren geeft, isdeze kloon terecht uitgegeven aande praktijk.De Franse kloon deed inproduktie noch vruchtuiterlijk
ondervoor deM.204. Alleen T.58 had afwijkende,bronskleurige vruchten,maar in
tegenstelling tot Conference,wordt dit kenmerk bijDoyenné duComice door de
handel niet gewaardeerd.
Alle klonen gaven flinke peren.Virusbesmetting deed devruchtgrootte bij
alle klonen afnemen.
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Tabel 1.Resultatenvirus-enklonenproefpeer.
Kloon

Virusbe- Kg/boom
smetting

Conference 1976 tot enmet 1984
T.173
T.173
+
M.202
M.202
+
T.310
Italie 69
Frankrijk 69
LSD

134,5a
85,4b
129,7 a
98,2b
143,8a
125,6 a
129,2a
15,3

Doyenné du Comice 1976 tot enmet 1983
T.45
71,3 cde
T.45
+
64,0ef
T.58
60,4ef
T.58
+
54,7f
B.363
84,1 abc
B.363
+
68,7 de
M.204
87,5 a
M.204
+
68,9 de
Italie 69
78,2abcd
Italie 69
+
67,6de
Frankrijk 69
85,2ab
Frankrijk 69
+
73,8bede
Cauwenberghe
?
78,9 abed
LSD
9,3

Boomvolume (m3)
eind 1984

1,54
0,89
1,99
1,48
1,54
1,71
1,75
0,24
1,89
1,65
1,81
1,59
1,89
1,50
1,90
1,37
1,91
1,47
1,80
1,65
1,78
0,24
0,24

Kg/m 3
boomvolume

b
c
a
b
b
b
b

a
abc
ab
abc
a
bc
a
c
a
bc
ab
abc
ab

90,1
111,3
66,3
67,3
100,1
75,5
74,4
19,3
38,0
39,4
34,7
35,4
44,5
46,6
46,5
50,9
41 ,4
46,7
48,2
45,7
44,6
6,7

Getallen per ras ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
- = geenvirus;+ =welvirus;?=virusstatus onbekend.

JonagoZdklonen
In 1980werd ophet proefstation eenrodemutant gevondenvanJonagold, en
wel in eenpartij bomenvanhet Belgische topentnummer 2361. Demutant werd
gecodeerd als 2361-15-1 en erwerd doorhetproefstationkwekersrecht voor aangevraagd.Dekleur isopvallend egaalrood al zijnvaak niet gekleurde sectoren
te zien.Ditwijst erop,dat demutant waarschijnlijk eenpericlinaal chimaere
is.
Behalve dezemutant werden er zowel op het proefstation als op enkele praktijkbedrijven nog gelijksoortigemutanten gevonden.
De inWilhelminadorp geselecteerde rodemutant van Jonagold (2361-15-1)heeft
inmiddels de naam 'Wilmuta'gekregen.
In 1984werd de eerste oogst vande nâbouwvan 'Wilmuta'verkregen.De in
tabel 2vermelde resultatenbetreffen 'Wilmuta'met standaard Jonagold alsvergelijking,beide geplant opM.27 inhetvoorjaar van 1983.
In tabel 2is te ziendat er geenverschillenvanbetekenis zijn indemate
van geblostheid tussen 'Wilmuta' en standaard Jonagold. Dezeverschillen bleken
dan ooknietbetrouwbaar tezijn.
Wanneer echter niet alleen gekekenwordt naar degrootte vanhet gekleurde
deel (inclusief datmet roodbruine strepen)maar ook naar dehelderheid vande
rode kleur,blijken erwel verschillen te zijn (tabel 2 ) .Deze zijn bovendien
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ab
a
b
b
a
b
b

bc
bc
c
c
abc
ab
ab
a
abc
ab
ab
ab
abc

wiskundig betrouwbaar.Dedieperevolle kleur gaatvaak samenmet chimaeren
(streepjes), typerend voor 'Wilmuta'.
Tot slotdient nogvermeld teworden dat er indenabouwbomenvan 'Wilmuta'
enkele bomen zijngevondendiewaarschijnlijk teruggemuteerd zijn.Er zullennog
enige jarennodig zijnom de stabiliteit te toetsen.Voor de ervaringenmet de
uit Japan afkomstigeNewJonagold wordt verwezen naar project 69 op blz. 50.
Tabel 2.Kleursortering Jonagold en 'Wilmuta' inprocentenvanhet aantal
vruchten.
Percentage rood- Jonagold
geblostoppervlak ~

0-10
11-20
21-33
34-50
51-75
76-100

'Wilmuta'
intensiteit

0
0
0
10
12
0

0,6
3,2
11,5
35,2
46,5
3,0

0
0
8
3
1

intensiteit
0,4
3,4
9,5
32,1
49,7
4,9

23,2

0
0,9
3,0
15,5
33,5
3,5
56,4

* % intensief rood gekleurdevruchten binnen elke kleursorteringsklasse.
Inhetvoorjaar van 1977werden 3herkomstenvan Jonagold geplant opdeproeftuinen inWilhelminadorp enHorst.Eenherkomst was afkomstig uitde Verenigde
Staten enwelvanhet proefstation teGeneva.Een tweedeherkomst werd verstrekt
door deheer J. deCoster enwas afkomstig uit de proeftuin teGlabbeek (België).
Dederde herkomstwerd verkregenvan Ir.G. Gillesvanhet Opzoekingsstation te
Gorsem (België).Dit betrof warmte-behandeld uitgangsmateriaal. Wij kregenvan
déze herkomst 3topentnummers, teweten 2291,2311 en 2381.Later zijn deze
nummers nagetoetst opvirus,zowel teGorsem als teWageningen; zijwerdenvrij
vanvirussen bevonden.De eerstgenoemde herkomsten (Verenigde Staten en Glabbeek)
zijnniet getoetst enbevattenwaarschijnlijk eenreeks latente virussen.
De indezeproef beoordeelde herkomstenvanJonagold zijn alle te beschouwen
als gewone gebloste Jonagold (enniet alsrode Jonagold).
In tabel 3 zijn een aantal resultatenvermeld vande periode 1978 tot enmet
1984.De eerstekolom laat ziendat devirusvrije herkomstenmeer geproduceerd
hebbendandeviruszieke.De herkomst no.2311 gaf dehoogste produktie per boom,
zijhet nietbetrouwbaar meer danvan beide anderenummers.
Tabel 3.Resultatenvan eenvergelijking vanJonagoldherkomsten over de periode
1978 tot enmet 1984.
Herkomst

Kg/boom

Kleurcijfer
Gemidde ld
vruchtg ew. (g)

% intensief
gekleurd/kg

Gorsem 2291
Gorsem 2311
Gorsem 2381
Glabbeek
Ver. Staten

141 abc
168c
160bc
129ab
121 a

198a
199a
185a
181 a
179a

17,0a
21,6b
17,3a
16,2a
15,8a

336a
347 a
339a
332a
343a

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
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Watbetreft het gemiddeld vruchtgewicht (tabel 3,kolom 2 ) ,bleken er geen
betrouwbare verschillen tebestaan.
Devruchtenwerden elk jaar opkleur gesorteerd. Demaat daarbij was het
percentage van devruchtschil met kleur,dus inclusief roodbruin (0-25%, 26-50%,
51-75% enmeer dan 75%). Deze sortering isomgerekend naar eenkleurcijfer door
dekg/sortering tevermenigvuldigen met respectievelijk 1,3,5, 7.Hoe
hoger het kleurcijfer,des tegroter deelvandevrucht (enigszins) gekleurd
was.
Uit dederde kolomvan tabel 3blijkt dat er geen betrouwbare verschillen
waren inde zobepaaldematevan geblostheid tussendeverschillende herkomsten.
Wanneer echter dekleurintensiteit (volle dieprode kleur) aandezelfde vruchten
werd beoordeeld,bleek deherkomst 2311 betrouwbaar beter (laatstekolom van
tabel3 ) .
Op grond vanbovengenoemde resultaten zou devoorkeur uitmoeten gaan naar de
herkomst 2311 (produktie enkleur). Eenmeer definitieve uitspraak kan echter pas
gedaanwordenwanneer ookde gegevensvande proeftuinHorst zijnverwerkt.Mede
omdat inhetverleden juist deherkomst 2311 teHorst inkleur achterbleef.

Project PFW 44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
S.J. Wertheim

Appel
Onderstam-tussenstamcombinatiesvoor overbodig maken boompaal
Inhetvoorjaar van 1981 werd eenproef aangeplant opdematig sterke onderstamMM.106met de zwakke tussenstamM.9 alsbrug tussen entras en onderstam.
Het doel isna tegaan of zulke bomenniet zonder de (dure)boompaal zijn op te
kweken. Omdezelfde redenwerdendebomen ooknog al ofniet extradiepgeplant.
Diep plantenwil zeggenmet de laagsteveredelingsplaats opgrondniveau. Bij
normaal planten ligt deze circa 15cmbovende grond. De proefrassen zijnJames
Grieve enGoldenDelicious.De proef ligt inzesvoud met 3bomenperveldje bij
3,50x1,50m.
Debomen begonnen in 1982 tedragen.De produkties van 1982 tot enmet 1984
zijnvermeld in tabel 4.Hieruit blijkt dat bij James Grieve geen betrouwbare
verschillen inproduktie tussende 4objecten bestonden.Ditwas evenminhet
gevalwanneer de cijfersverwerktwerden naar plantdiepte alléén,of gebruik van
ondersteuning alléén.BijGoldenDelicious waren erwel significante verschillen.
Over de paalbehandelingen heenbleek diep planten betrouwbaar minder kg per boom
teproduceren dannormaal planten (27,8 tegen 33,4). Hetverschil tussen alof
geengebruik vandepaal over deplantbehandelingen heen,was niet betrouwbaar
(32,7 tegen 28,8kg per boom). Ookwanneer beide rassen samenwerdenverwerkt,
bleef hetverschil tussendiep ennormaal plantenwel betrouwbaar verschillen,
maar hetwel of niet gebruikenvan eenboompaal niet.
Er zijn,vooral bij GoldenDelicious,al een aantal bomen zonder paal,die zo
schuin staan,dat gevreesd wordt dat ze involbeladen toestand door een flinke
wind zullen omwaaien.Almet al lijkt het gebruik van eenpaalvoorlopig nog het
veiligst.Deze conclusie wordt ook bevestigd door devolgende proef.
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Tabel 4.Resultatenvan eenvergelijking vanbomenmet en zonder paal al of niet
diep geplant.
Plantwijze

Paal

Normaal
Normaal
Diep
Diep

Kg/boom 1982 t/m 1984
James Grieve

GoldenDelicious

23,0a
23,9 a
22,0a
20,8a

35,4a
31,4ab
29,9ab
26,1 b

Gemiddeld
29,2a
27,7 a
25,9ab
23,4b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
In een tweede proef,geplantvoorjaar 1980met Cox's Orange Pippin alsproefras,wordende in tabel 5vermelde onderstam-tussenstamcombinaties vergeleken.
De proef ligt in zesvoudmet 2tot 3bomen perveldje.Debomen zijn geplant op
3,50x1,80 m. InJaarverslag 1983 (blz. 29)zijn al enkele resultatenvan deze
proefmeegedeeld. Vandebomenmet tussenstam 3426worden alle bomen al direct
bij het plantenvan eenpaalvoorzien, omdat ze te 'slap'waren.Vande andere
zwakke tussenstammen zijn ook al 5 (tussenstamM.27) of 1 (tussenstamM.9)bomen
die zonder paalwerden geplant van eenpaalvoorzien, omdat zeanders verloren
zouden gaan.Ookde bomenmet deze tussenstammen die nu nog geenpaalhebben,
staan inmeerdere ofminderemate scheef.Ook uit deze proef blijkt dushelaas,
dat een combinatievan eenmatig sterke onderstammet een zwakke tussenstam geen
oplossing is omde steunpaal overbodig temaken.Wel geldt dat debomen op
MM.106met M.27 ofM.9 als tussenstam eenduidelijk zwakkere groei hebben dan
bomenmetMM.106 als tussenstam. Deze bomen zijnvergelijkbaar met dierechtstreeks opM.9.De tussenstam 3426 isveel te zwak engeeft totaal onvoldoende
gewasvolume envruchtgrootte enbovendien geeft deMM.106 indit object veel
wortelopslag. Bomen opMM.106 tussenstam zijn te groeikrachtig.
Tabel 5.Resultatenvan eenvergelijking van onderstam-tussenstamcombinaties bij
Cox's Orange Pippin,geplantmet en zonder paal.
Onderstam

Tussenstam

Kg/boom 1981t/m 1984
paal

+ paal
MM.106
MM.106
MM.106
MM.106
MM.106
M.9
M.9

MM.106
Zoete Aagt
M.9
M.27
3426
ZoeteAagt
MM.106

75
73
57
46
16
41
52

7
6
8
5
9
7
8

a
ab
d
ef
h
fg
de

65,8c
70,8ab
49,1 ef
36,7g
18,3*h

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
- = object ontbreekt.
* Alvoorzienvan paalvanaf planten omdat bomenniet rechtop bleven staan.
Uit tabel 5blijkt dat deproduktie vanbomen zonder paal achterbleef bij die
vanbomenmet paal. Gemiddeld over alle objectenmet paalwas deproduktie per
boom 69,0kg;betrouwbaar meer dan de objecten zonder paal, 61,9 kg.Dit iseen
gevolgvanhetkleinere boomvolume van laatstgenoemde bomen.Kennelijk werkte
het ontbrekenvan ondersteuning groeiverzwakkend.Verder weerspiegelen de overige
verschillen inproduktie ookmin ofmeer deverschillen inboomgrootte.
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Tussenstamvoor produktieverhoging
Er zijnappelrassen die inde kwekerij laag geplaatste zijscheutenvormen,
welkebij het uitplanten indeboomgaard wordenweggenomen. Het hieruit gevormde
vruchthout zit telaag bij degrond. Gebruik van een tussenstam brengt dit zijhout op zodanige hoogte dathetwel behoudenkanblijven endit zou de produktie
gunstig kunnenbeïnvloeden. Inhet voorjaar van 1978werd daartoe eenproefgeplantmet Winston opM.9 zonder enmet (40cm)tussenstam. Tevenswerd nagegaan
of erverschil bestond in tussenstamras.De objecten,vermeld in tabel 6worden
vergeleken in zesvoud bij 3bomen perveldje op 3,47x1,62 m.
Tabel 6. Resultaten tussenstamproef bij Winston opM.9.
Tussenstam

Geen
ZoeteAagt
Bellefleur
GoldenDelicious
Rode Boskoop*
Winston

Kg/boom
1979 t/m 1984
73,0 a
82,8bc
87,9 c
86,8 c
84,3 bc
78,1 ab

Gemiddeld vruchtgewicht (g)
1979 t/m 1984
132
133
132
130
135
134

Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
* SchmitzHübsch.
Debomen groeiden zeer uniform. Eind 1982was er geenbetrouwbaar verschil in
boomvolume tussende objecten.Wel bleef het object zonder tussenstam achter in
m 2 boomkroonprojectie en totale scheutgroei.
De produkties in tabel 6vormen dan ook een afspiegeling vande boomgrootte.
Tussendediverse tussenstammenwarendeverschillen gering, al bleef de tussenstam Winston achter bij Bellefleur enGoldenDelicious.De hogere produktie van
demeeste bomenmet tussenstam invergelijking met debomen rechtstreeks veredeld,bewijzen dat gebruik van een tussenstam bij laag-verenderassen gunstig
is. De tussenstammen haddenverder geennadelenvoor devruchtgrootte.

Pruim
Onderstammen
Inhetvoorjaar van 1981 werd eenproef geplantmet de nieuwe Engelse onderstam Pixy die een zwakke groei zou geven.Bij de rassen Opal en Reine-Claude
d'Oullins wordtPixyvergelekenmet St.JulienA.De proef ligt in 5 tot 6herhalingenmet 2tot 3bomen perveldje.De plantafstand bedraagt 4x3m.De bomen
op Pixy groeiden inderdaad aanzienlijk zwakker dan op St.JulienA, almoet
gezegd wordendat Pixy nog geen echte zwakke onderstam is.In 1983werd de eerste
produktieverkregen.De produkties van 1983en 1984 zijn samengenomen in tabel7
samenmet hetvruchtgewicht. Het laatste isvanbelang omdat uit Engels onderzoek bleek dat pruimenvanbomen opPixy kleiner zijn.De gegevens intabel7
bevestigendit.BijOpal gavenbomenopPixyminder produktie;deels zeker door
dekleinere omvang. BijReine Claude d'Oullins echter gaf Pixy,ondanks een
kleinere boom, evenveel produktie als St.Julien A.
Wat groei betreft isPixy eenduidelijke vooruitgang. Afgewachtmoet worden
hoeproduktie envruchtgrootte zichverder zullen ontwikkelen.
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Tabel 7.Resultaten onderstammenproef pruim.
Onderstam

Opal
Pixy
St. Julien A

Kg/boom

Vruchtg swicht (g)

1983

1984

Totaal

1983

1984

gemiddeld

3,7
3,3

4,9
19,7

8,6 a
23,1 b

23,2
32,0

36,7
34,9

28,9 a
34.4b

6,3
4,9

8,1 a
5,0 a

43,5
50,0

50,5
58,9

48.5a
59,1 b

Reine-Claude d Ouilins
Pixy
1,8
St. Julien A
0,0*

Getallenper ras ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
* 0,03 kg.

Project PFW 45:Teeltonderzoekgroot fruit
S.J. Wertheim enP.S. Wagenmakers

Plantsystemenproef

met slanke en Noordhollandse

spil

Voorjaar 1978 isop perceel 2eenproef geplantmet Rode Boskoop op M.9,
waarinde slanke spil endeNoordhollandse spil ieder in 5plantsystemen worden
vergeleken. In elk plantsysteem wordt bovendien purewintersnoei vergelekenmet
wintersnoei aangevuldmet zomersnoei. Intabel 8 zijnde objectenvoor beide
spiltypenvermeld involgorde van plantdichtheid.
Tabel 8.Produktie per ha in 1984en totale produktie (1979 tot enmet 1984),
gemiddeld over winter-enwinter-+ zomersnoei.
Plantsysteem

Slanke spil
Enkele rij
Drierij
Zesrij
Volvelds
Drierij

Plantafstand (m)

Bomen/ha

Ton/ha
1984

Ton /ha
1979-1984

3,00x1,25
3,00+(2x0,75)x2,25
3,00+(5xl,17)x2,25
2,25x1,25
2,75+(2x0,89)xl,75

2667
2959
3012
3559
3788

39
44
50
54
45

233
235
250
294
270

a
a
ab
c
b

Noordhollandse spil
Drierij
3,00+(2x0,75)x2,25
Enkele rij
2,50x1,25
Drierij
2,75+(2x0,89)xl,75
Zesrij
2,75+(5xl,20)xl,75
Volvelds
1,75x1,25

2959
3196
3788
3921
4566

42
50
48
48
57

224
253
242
257
299

a
ab
ab
ab
c

Getallengevolgd door dezelfde letter(s)verschillennietbetrouwbaar (P= 0,05).
Nade zeer goede dracht in 1983verkeerden debomen in 1984 in eenbeurtjaar.
De jaarproduktiewas aanmerkelijk minder,maar de tendenzen zijngelijk aande
totaalproduktie tot enmet 1984.De slanke spil had per boom een iets hogere
produktie dandeNoordhollandse,met namebij hogere dichtheden. In tabel 8
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Staat de produktie perhavoor 1984 en 1979-1984. Omdat tussen bomen m e ten zonder zomersnoei geen significant verschil werd aangetoond, zijn deze waarden
samengenomen.
De optimale plantdichtheid zalbijd e slanke spil bijeenlagere dichtheid
bereikt worden. Met3500 bomen perhawerd bijvoorbeeld bijde slanke spil eenzelfde produktieniveau bereikt alsm e t 1000extra bomen bijde Noordhollandse
spil.
In figuur 1 zijn d e resultaten v a neenlineaire regressie-analyse weergegeven
voor hetverband tussen dichtheid endegesommeerde produktie totenm e t1984.
Toename inproduktie isper 1000 bomen groter bijde slanke spil: 48ton tegen
tegen38tonbijdeNoordhollandse spil. D e nauwe drierij ende zesrij m e td e
Noordhollandse spil behaalden ondanks eenhogere dichtheid geen hogere produktie
dan d e enkele r i j . Deze plantsystemen lijken bijd e toegepaste dichtheid dus
niet gunstig. Datbijdeze dichtheid toch nogniet het optimale produktieniveau
is bereikt, bewijst hetvolveldssysteem, datm e teenhogere dichtheid w e l aantoonbaar meer tonnen perh a opleverde. Ookbijd e slanke spil speelden plantdichtheid enplantsysteem door elkaar. De nauwe drierij m e tmeer bomen d a nhet
volveldsobject leek niet gunstiger. Hetismogelijk datm e t3500 bomen perha
de optimale plantdichtheid isb e r e i k t , maar hetis eveneens niet uitgeslotendat
een volveldssysteem m e teennoghogere dichtheid ookeenhogere produktie levert.

slank.

ton/ha
300

250

200-

V*

2,5

3.0

3,5

4,0

4.5

5,0

bomen/ha
xlOOO

xslankespil
• nh.spil

Figuur 1.Produktie perha tot enmet 1984als functievan plantdichtheid.
Slanke spil
:y= 47,8x+ 104 (r= 0,85)
Noordhollandse spil: y= 38,4x+ 113 (r= 0,87)

Internationale

plantsystemenproef

Inhet kader vandewerkgroep 'Dichte beplantingen' van het Internationaal
Tu inbouwkundig Genootschap (ISHS)werd voorjaar 1981 eenplantsystemenproef met
Go ldenDelicious enGloster geplant op perceel 25 (Jaarverslag 1982,blz.35).
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Deobjecten zijnenkelerij,dubbelrij,drierij envolvelds.Dedichtheden zijn
vermeld in tabel 9.Devolveldsobjecten staan opM.27.de overige opM.9.De
boomvorm is een slanke spil inde objecten 1,2,4p en 5,een Noordhollandse
spil inobject 3,eneen 'ministruik' inobject 4q.
Tabel 9. Objectenvande internationale plantsystemenproef met Golden Delicious
enGloster.
Plantsysteem

Gloster

Golden Delicious

bomen/ha plantafstand

plantafstand

1. Enkele r i j
2. Dubbelrij
3. Drierij
4p.Volvelds
4q.Volvelds
5. Enkele rij

3,00x1,25
3,00+1,45x1,68
3,00+(2x0,90)xl,75
1,50x0,75
1,50x0,75
2,75x1,02

2667
2675
3571
8889
8889
3565

3,25x1,50
3,25+1,70x1,96
3,25+(2xl,10)x2,00
1,75x1,00
1,75x1,00
3,00x1,21

bomen/ha
2051
2061
2752
5714
5714
3565

Ook in 1984hebben debomen goed gedragen (tabel 10).De produktie nam lineair
toemet dedichtheid,met uitzondering vande hoogste dichtheden (volveldsobjecten).Mogelijk isdit eengevolgvanhet gebruikvanM.27,maar ookkande
toegepaste plantdichtheid voorbij het optimum liggen.
Tabel 10.Produktie per boom (1984), totaal produktie 1982-1984per ha en
gemiddeld vruchtgewicht (1984)bij GoldenDelicious enGloster.
Plantsysteem

Kg/boom 1984
G.Delicious

1.

2.
3.
4p.
4q.
5.

Ton/ha 1982

t/m 1984

Vruchtgewicht(g)1984

Gloster

G.Delicious Gloster

G.Delicious Gloster

20,9
18,5
15,9

21,4
22,0
18,5

103
90

7,7
7,2

9,4
6,6

17,2

18,4

149
139
135
110
109
143

112

142
127
119

85
88
95
110
84
97

185
198
210
161
172
202

Dedubbelrij of drierijwasbij gelijke dichtheid niet gunstiger dan de enkele
rij. Deministruik heeft eenkleiner boomvolume dande slanke spil. Desondanks
wasde produktie per boombijGoldenDelicious weinigminder danbij de slanke
spil.Voor Gloster wasditwelhet geval.
Hetvruchtgewicht was indevolveldsobjecten 25-50g lagerdan inde objecten
met lagere dichtheid. Dit kan zowel het gevolg vanM.27 alsvande plantdichtheid zijn.Opmerkelijk isdat ervrijwel geenverschil invruchtgewicht bestond
tussende slanke spil endeministruik.

Appelplantsystemen:

rangschikking

en boomhoogte

Indeze proefworden op 4plaatsen (Wilhelminadorp,Numansdorp,Werkhoven en
Aarslev (Denemarken))defactorenplantdichtheid,rangschikking enboomhoogte
onderzocht.Het proefras isElstar,eengoed kleurend ras,en inDenemarken
tevens Ingrid-Marie. Beide staan opM.9,met GoldenDelicious alsbestuiver.Bij
3 plantdichtheden tussen 2000en 4000bomen per hawordt de invloed nagegaanvan
deverhouding rijafstand: boomafstand inderij,endeboomhoogte.
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De lichtverdeling indeboomgaard kanbijdichter planten eenbeperkende factorvoor produktie envruchtkwaliteit worden.Deproef is in 1983geplant.Vierkantsverbandenzouden theoretisch beter voldoendan rechthoeksverbanden. Ookde
boomhoogte nadert bij hogeredichtheden eenkritiekewaarde.Daarom zijn aldeze
factoren in 1proef vertegenwoordigd.
In tabel 11 staat per proefplaatsde produktie van 1984aangegeven. Inhet
eerste produktiejaar was er nognauwelijks verschil inboomvorm enwas ookhet
plantverband nietvan invloed op deproduktie.Alleendedichtheid was van
belang.Er bleek een lineair verband tussen plantdichtheid enproduktie.Per
1000bomennamdeproduktiemet 8 tonperha toe.Geconstateerd werd een zwakke
tendens tot afnamevanhetvruchtgewicht bij hogere dichtheid (tabel 12).
Tabel 11. Elstar:produktie in tonperha (1984)perproefplaats.
Bomen/ha

W'dorp

Numansdorp

Werkhoven

Aarslev

Gemiddeld

2000
2667
4000

IA,5
19,3
28,4

20,6
28,3
38,7

10,8
14,0
21,7

20,6
29,1
38,8

16,2a
22,0b
31,8c

Getallen gevolgd door dezelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05).
Tabel 12.Elstar:gemiddeld vruchtgewicht(g).
Bomen/ha

W'dorp

Numansdorp

2000
2667
4000

184
186
181

185
186
171

Werkhoven
171
168
180

Aarslev

Gemiddeld

167
160
155

178
177
174

Erwarenbetrouwbareverschillen tussende proefplaatsen.Numansdorp en
Aarslev hadden een tweemaal zohoge produktie alsWerkhoven.Dehoge produktie
ging gepaard met een flinke groei.Hetvruchtgewicht was inWilhelminadorp en
Numansdorp hoger dan inWerkhoven enAarslev (tabel 12).Verschillen inbodemgesteldheid kunnenbijdragen totdezevariatie.Wat Denemarken betreft,kanook
hetklimaat van invloed zijn.Een lagervruchtgewicht ismogelijk het gevolg
van eenkorter groeiseizoenmet lagere temperaturen en lichtintensiteit.

Pereplantsystemen
Voorjaar 1981 isop perceel 9eenproefmet de rassen Conference enDoyenné
du Comice opKwee C aangeplant. Beproefd worden enkele rij,drierijig envijfrijigbed bij 3dichtheden.
Reeds inde eerste 3groeijarenwerd eengoede produktie bereikt.Deze tendens
zette zich ook in 1984voort.Met eenhogere plantdichtheid nam de produktie per
ha toe (zie tabel 13).Bij gelijke plantdichtheid bleek het plantsysteemnog
geenbetrouwbare invloed tehebben opde produktie. Inalle objectenwerd bij de
hoogstedichtheid een significant hogere produktie bereikt tenopzichtevande 2
lagere dichtheden.
Hetvruchtgewicht nam afmet hogere dichtheid. Vooral Doyenné du Comice lijkt
indebeddenbij eenzelfde plantdichtheid eenwat hoger vruchtgewicht tehebben
dan inde enkelerij.Met name in 1983was deze tendens aanwezig.Dit ging samen
met een lager aantalvruchten enminder bloemknoppen indebedden.De belichting
zou eenbeperkende factor kunnen zijn,waardoor indebeddenminder bloemknopaanleg isgeweest.Doyenné zou indeze gevoeliger kunnen zijndanConference. In
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1984zijnde objectenmet 4000bomen perhavoor de tweedemaalbehandeld met
CCC, de objectenmet 2667bomen perhavoorheteerst.
Tabel 13.Produktie per ha (1982-1984) envruchtgewicht (1984)vande pereplantsystemenproef per dichtheid gemiddeld overde plantsystemen.
Ton/ha 1982- '84

Bomen/ha

2000
2667
4000

Vruchtgewi cht (g) 1984

Conference

D.duComice

Conference

D.duComice

40.3a
43.4a
56,7b

24.6a
25.7a
51,6b

148a
142a
133a

254a
246a
195b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).

Gvoeibevordering

na

herinplant

Na herinplant van appel na appel kande groei tegenvallen. Omna tegaanof
degroei teverbeteren is,werd inhetvoorjaar van 1980eenproef geplant op
perceel 25amet 3appelrassen: James Grieve,Jonagold enGolden Delicious.Als
eerste groeibevorderendebehandeling werd de grond al of niet met eenmengfrees
tot circa 90cmdieptebehandeld,waardoor onder-enbovengrond gemengd werden.
Verder werden een-oftweejarige bomen opM.9 geplant en tevens eenjarige opM.26.
Tenslottewerd wel of geenwater gegevenvia druppelbevloeiing. Deplantafstand
bedraagt 3,42x1,50 m.De proef ligt inviervoudbij3tot9bomenperveldje.Bij
het ras Jonagold ontbreken deM.26 enhet tweejarige plantmateriaal.
Uit tabel 14blijkt dat bij James Grieve dewaterobjecten meer opbrachten
dandie zonderwater.Over alle objectenheenwas dit effect betrouwbaar (52,8
tegen 45,3 kg per boom). Ook hetmengfrezen had eenbetrouwbaar positief effect
(50,4 tegen 47,7 kg per boom). Tussen plantmateriaal of onderstam bestonden
geenbetrouwbareverschillen.Er bestonden geenverschillen ingemiddeld
vruchtgewicht.
Tabel 14.

Resultaten groeibevorderingsproef naherinplant.

Frezen

Water

Plantmat.
onderstam

-

-

1M.9
2M.9
1M.26

+
+
+

-

1M.9
2M.9
1M.26

+
+
+
+
+
+

+
+
+

1M.9
2M.9
1M.26
1M.9
2M.9
1M.26

Kg/boom 1981 t/m 1984
.
„.,_...
T
Jonagold
James Grieve
GoldenDelicious
42,8 a
72,3 abc
68,3a
46,6 ab
77,8 abc
44,6 a
60,5a
46,7 ab
47,2 ab
44,1 a
50,2ab
51,0 ab
51,2 ab
52,5 ab
56,7b
55,4b

73,8 abc
71,3 abc
64,4ab
82,7 c
80,7c
75,4 abc
73,2abc
78,1 bc
73,2abc

66,6a

73,5a

71,0a

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
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BijGoldenDelicious bleefM.26 ondanks groterebomen achter inproduktie.
De produktie per boom opM.26 over alle objectenheen (68,4kg)was betrouwbaar
minder dandievanM.9 eenjarige bomen (75,5kg)of tweejarigebomen (76,0kg).
Ookbij dit raswas er eenbetrouwbaar positief effectvanwater geven (77,2
tegen 69,3kg per boom),maar nietvan al of nietmengfrezen (72,3 tegen 74,2
kg per boom). Ook bij GoldenDelicious warendeverschillen in vruchtgewicht
tussende objectenklein.
BijJonagold tenslottewas er ook eenbetrouwbaar watereffect.Water geven
gaf gemiddeld 72,2kg per boom, geenwater geven 67,4kg.Mengfrezenhad geen
effect:behandelde grond leverde 68,8kg ennietbehandelde 70,9kg per boom.
Inalle objectenwarendevruchten evengrof.
Als belangrijkste effect kwam indeze proef water gevennaar voren.Gemiddeld over de 3rassenhad water geven eenproduktie van 67,2 kg perboom tot
gevolg,betrouwbaar meer dan teelt zonderwater: 61,7 kg per boom. Er bleek
over allerassenheengeen effectvande grondbehandeling.
Als groeibevorderende maatregel iswater geven dusbeter dan gebruik van
ouder plantmateriaal,dekeuzevoor de sterkere onderstamM.26 of diep mengen
vande grond, althansvan eenplaatgrond zoals indehier besproken proef.

Pruimesnoei
Inhetvoorjaar van 1981 werd eenproef geplantmet de pruimerassen Opal,
Reine Claude d'Oullins enVictoria op St.JulienA-onderstam omde invloed van
zomersnoei al of niet gecombineerd met eenhogere plantdichtheid na tegaan.
De plantafstand bedraagt 4x3m envoor 1van dezomersnoeiobjecten 4x1,5m.
De snoeiwordt ofgeheel indewinter uitgevoerd, ofvrijwel geheel inde zomer
(met lichte correctie indewinter). De zomersnoeimethode- afkomstig uit
Engeland -wordt injuli-augustusuitgevoerd enomvat hetverwijderenvanovertollige scheuten enhet terugsnoeienvan alleverlengenissen tot op ongeveer
20 cmende zijscheuten tot op ongeveer 15cm. Omdat dit een sterk verzwakkende
snoeiwerd geacht,wordtvoor dit object naast denormale plantafstand (4x3m)
ook eenkleinere (4x1,5m) onderzocht.De proef ligt per ras in4herhalingen
met 5bomen perveldje,waarvan demiddelste 3waarnemingsbomen zijn.
Tabel 15.Resultaten snoeiproef pruim.

Ras

Snoeitijd

Plantaf- Kg/boom
stand(m)
1982
1983

Opal

winter
zomer
zomer

4x3
4x3
4x1,5

Oullins

winter
zomer
zomer

4x3
4x3
4x1,5

winter
zomer
zomer

4x3
4x3
4x1,5

Victoria

0,07
0,40
0,21

3,02
2,68
3,33

—

1,55
1,08
0,80

5,95
5,91
5,08

Ton/ha
1982
1984

Gem.vr.gew.
(g) 1984

1984

Totaal

21,38
20,33
10,50

24,5 a
23,4 a
14,0 b

20,4
19,5
23,3

32,1
31,3
31,1

3,88
4,98
2,1*0

3,9 a
5,0 a
2,1 a

3,2
4,2
3,5

56,3
57,5
51,0

18,85
16,83
8,65

26,4 a
23,8 a
14,5 b

22,0
19,8
24,2

50,1
47,3
43,4

Getallenper ras gevolgd door dezelfde letterverschillen niet betrouwbaar
(P= 0,05).
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De bomen begonnen in 1982 tedragen; alleenReine Claude d'Oullins droeg pas
in 1984voor het eerst. In tabel 15 zijnde eerste opbrengsten samengevat.
Duidelijk werd dat hetverkleinenvanhet boomvolume door het halverenvan de
plantafstand opderij tot produktieverliezen per boom leidde.Per ha echter
gold dit niet enkwam object 3bij Opal enVictoriawat hoger uit.Alleenbij
Victoria had zomersnoei een lichte daling vanhetvruchtgewicht totgevolg.
De inde zomer gesnoeide bomen,geplant op 4x1,5m, zijnveelhandzamer dan
de indewinter gesnoeide enruim geplante bomen.De proef wordtvoortgezet.

Project PFW 46:Regulatievanvruchtzetting, -groei,-val envegetatieve groei
S.J. Wertheim

Groeiremming big' peer met verschillende

remstoffen

In eenproef opvijfjarige bomenvanDoyennédu Comice opKweeA teHoedekenskerkewerdenverschillende remstoffenmet elkaar vergeleken. Het standaardadvies
met chloormequat (behandeling 2,tabel 16)werd vergelekenmet een hogere
dosering enwat langer doorspuiten (behandeling 3)enmet 2Alar-behandelingen
(behandelingen 4 en 5 ) . Verder werd denieuwe remstof PP333 (paclobutrazol)
onderzocht ineenbespuitingsreeks die gunstig naar vorenkwam uitEngels onderzoek (behandeling 6 ) .Bovendienwerd chloormequat gemengd met Alar onderzocht
(behandeling 7)of chloormequat gevolgd door Alar (behandeling 8 ) .Dit omdat 2
chloormequat-behandelingen volgens het toegelaten adviesvaak niet voldoende
werken.Tenslottewerd de stof EL 500 (evenals PP333 een stof die degibberelline-opbouw inde plant blokkeert)onderzocht (behandeling 9 ) .Onbehandelde
bomen (behandeling 1)dienden als controle.De proef werd genomenmet 1boom per
veldje in tienvoud.
Tabel 16.Behandelingen groeiremmingsproef bij Doyenné du Comice in 1984
(+=wel,-=niet spuiten).
Middel

Datum van toepassing
24/4 1 ) 14/52) 28/5

1.Onbehandeld
2. Cycocel Extra 0,25%
3.Cycocel Extra 0,40/0,30%
4. Alar-64 0,20%
5.Alar-64 0,10%
6. PP333 0,50/0,25%
7. ziebehandeling 2en 5)
8.Cycocel Extra/Alar-64
9. EL 500 0,05%

+
+
+
+
+
+6)

5/6

12/6

18/6

25/6

+J )
+
+

+J )

+4)
+

+4 )

+4)

+7 )

-

+7 )

+

1)Muizenoorstadium. 2)Einde bloei. 3)0,30%. 't)0,25%. 5)Gemengd gespoten.
6)0,25% Cycocel. 7)0,10%Alar-64.
De belangrijkstegegevens inzakevruchtdracht engroei zijn samengevat in
tabel 17.
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Tabel 17.Resultaten groeiremmingsproef bijDoyenné duComice.
Behandeling

1. Onbehandeld
2. Cycocel Extra 0,25%
3. Cycocel Extra 0,40/0,30%
4. Alar-64 0,20%
5. Alar-64 0,10%
6. PP333 0,50/0,25%
7. ziebehandeling 2en 5*
8. Cycocel Extra/Alar-64
9. EL 500 0,05%
LSD

Vrucht en/
boom

100
bloemtr.

19,3
19,6
20,6
18,3
18,3
0,9
14,4
22,8
7,7

10,9
11,8
10,4
10,7
9,1
0,6
9,7
14,2
3,5
4,0

a
a
a
a
a
b
a
a
b

Gem.
Schot/ ScheuKg/
boom vrucht- boom
ten/
gew.(g) (m)
boom
5,4
5,1
5,4
4,9
5,1
0,2
4,0
5,7
2,0

294
268
278
282
284
169
286
262
277
30

a
a
a
a
a
b
a
a
a

15,1
6,1
6,2
5,5
10,9
4,1
3,3
3,3
11,8

30,8
24,8
25,2
18,5
30,0
14,3
14,5
12,5
31,7
12,4

a
ab
ab
ab
a
ab
ab
b
a

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Gemengd gespoten.
Debomenbloeiden goed (gemiddeld 150tot 200bloemknoppen per boom), maar
de zetting was gering.PP333 enEL 500dunden sterk,vooral eerstgenoemde.
Bovendien bleek de enkelevrucht die naPP333-behandeling overbleef nog klein
ook. De overige behandelingen haddengeen invloed opdevruchtdracht of het
vruchtgewicht.Alle remstofbehandelingenverminderden de groei;chloormequat en
Alar viahet aantal énde lengtevande scheuten,PP333 enEL 500alleenvia de
lengte.Wat groeiremming betreft lijken chloormequat- enAlar-combinaties
interessant.Het onderzoek wordt voortgezet. PP333 is inNederland niet toegelatenvoor toepassing inde fruitteelt.
Ineen tweede proef,ook opDoyenné du Comice,werd de remstof PP333vergelekenmet chloormequat.De resultatenvandeze langdurige proef zijn tot enmet
1983vermeld inJaarverslag 1983 (blz. 36-37). Debehandelingen enresultatenvan 1984zijnweergegeven in tabel 18.Chloormequatwerd gespoten op 14en
28mei,1respectievelijk 3weken navolle bloei enwel elkekeer 0,40% Cycocel
Extra. PP333werd op 28mei en 18juni toegepast, steedsmet 500dpm actieve
stof.
Debehandeldebomenbloeiden inhet algemeenminder rijkdande onbehandelde.
Deels isdit eengevolg vanhet kleinere boomvolume door de remstofbespuitingen
invoorgaande jaren,deels eenrechtstreeks effect. Zobloeidendebomenvanhet
object 'PP333 in 1982'schaars,als gevolg van de sterke groeidie in 1983
optrad (zie tabel 12,Jaarverslag 1983,blz.36).
Spuitenmet PP333 in 1984had vruchtdunning tot gevolg.Door aldeze oorzaken
droegenbehandelde bomen belangrijkminder dan onbehandelde. Het gevolg isdat
over alle jaren gerekend de remstofbehandelingen alle tot produktieverliezen
leidden,zij het niet betrouwbaar. Werd PP333 2,maar vooral 3jaar achter
elkaar toegepast danwerd devruchtgrootte benadeeld. Dit ismogelijkmede een
gevolg van slechte bladstand: klein,genepen blad.De proef wordtvoortgezet.
Er isnog 1object,namelijk spuitenvanPP333van 1982 tot enmet 1985,niet
volledig uitgevoerd (in tabel 18weggelaten).
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Gem.
scheutlengte
(cm)
51a
27bc
25bc
31bc
37bc
30bc
23c
27bc
38b
9

Tabel 18.Resultaten groeiremmingsproef opDoyenné duComice.
Behandel ing

Jaar

Onbehand ïld

CCC
PP333
PP333
PP333

1982 t/m '84
1982
1982/'83
1982 t/m '84

BloemVruchten/ Kg/
trossen/ 100
boom
bloemtr.
boom

Gem.
vruchtgew.(g)**

Kg/boom
1982 t/m

561,2
427,7
265,1
546,8
379,6

257a
240ab
244ab
209 ab
195b

41,8a
37,0a
34,3 a
33,6 a
31,6a

38

8,2

LSD

7,5 a
4,3 ab
6,0 ab
7,0 a
1,8b

11,0

4,5
4,2
4,2
3,0

3,5

'84

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Gecorrigeerd voor verschillen inbloeirijkdom.
** Idemvoor verschillen inaantallenvruchten.

Vruohtzetting

peer

Het isbekend datbij Doyenné du Comice eenbespuiting met Gk^+j (Berelex
A4/A7)inhet beginvandebloei devruchtzetting kanverhogen.Helaaswordt de
aanvankelijk verhoogde zettingveelal door de junirui tenietgedaan. Inde volgende proef isgetracht deze rui teverminderen omhetGAm-7-effeet tebehouden.
Daartoewerd amino-oxyazijnzuur (AOA)enAlar-64beproefd.AOA iseen ethyleenremmer en zoudusvruchtval kunnenbeperken,aangezien ethyleen devruchtval
bevordert.Alar zou ietsdergelijks kunnendoen,want ookdeze stof vermindert
de ethyleenvorming enremt bovendien de concurrerende scheutgroei,wat de kans
op aanblijvenvan jongevruchten kanverhogen.
De proef,vermeld in tabel 19,werd genomen opvijfjarige bomenvan Doyenné
du Comice opKweeA teHoedekenskerke.De behandelingen lagen in tienvoud bij1
boom perveldje.
Tabel 19.Resultatenvruchtzettingsproef Doyenné du Comice (+=wel,
spuiten).
Behandeling

Datum
2/5*

1.Onbehandeld
2. Berelex A 4 /A 7
3.AOA 125mg/l
4.AOA 250mg/l
5.AOA 500mg/l
6.Beh. 2+3
7.Beh. 2+4
8.Beh. 2+5
9.Alar-64 0,2%
10.Beh. 2+9
LSD

0,17%

14/5* 2 1 / 5

28/5

= niet

Vruchten/
100 b l o e m t r .

Kg/
boom

Gem. v r u c h t gew. ( g )

14.4ab
9.6ab
12,7 ab
15,6 b
13,3ab
10,0ab
13,2ab
10,7ab
12.5ab
6.7a
4,8

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

267
262
276
260
267
271
274
279
273
268

Getallengevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05)
* 50%openbloemen.
** 2%eindebloei.
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Devruchtzetting was licht enwerd doorAOA nochAlar beïnvloed. GA^+7had
een licht,maar betrouwbaar negatief effect opdevruchtzetting. Over alle
GAij+7-objectenheenwas het aantalvruchten per 100bloemtrossen 10,1 tegen
13,7voor de objecten zonderGA 4 + 7 (LSD= 1,2).Omdat GA^ + 7 wel de zetting voor
de ruiverhoogde,waskennelijk extra rui het gevolg,welke iets teverdoorsloeg.
AOA nochAlar bleek in staat de door GA^+7opgewekte zetting tebehouden.
Geenvandemiddelen had invloed ophetvruchtgewicht.Het onderzoekmet AOA
wordt beëindigd.

Chemische dunning bij

appel

Ineenbedrijf teHeinkenszand werd op zesjarigebomenvanhet ras Elstar op
M.9dedunnende werking vergeleken van 2doseringen Amid Thin (0,025 en0,075%)
en carbaryl (0,05 en 0,15%AArupsin). Ook de combinaties werdenbekeken.Alle
dunbehandelingenwerden ook nog gecombineerd met eenbehandeling tegenvruchtverruwing,bestaande uit 4bespuitingenmet GA^+7 (0,10% BerelexA4/A7)vanaf
eindebloei omde 10dagen.Dezebehandeling kwam ook apartvoor.Ditwerd
onderzocht omdatvanGoldenDelicious bekend isdatGA^+7kandunnen enookde
dunning van 'echte'dunningsmiddelen kanversterken.Daarom werden ook lagere
concentraties van dedunmiddelen opgenomen.Wellicht kunnen deze samenmet
GA4+7totvoldoende dunning leiden.Dit zou ook kunnen geldenvoor combinaties
vanAmid Thin en carbaryl.Ongedunde enhandgedunde bomen dienden alsgetuige.
De 18behandelingen lagen in tienvoud bij 1boom perveldje.
Amid Thinwerd gespoten op 25mei (7dagennavolle bloei) en carbaryl op 19
juni bij circa 12mmvruchtdoorsnede.De 4GA4+7-bespuitingenvonden plaatsop
25mei,4, 13en 22juni.
Devruchtzetting was niet zwaar.Handdunning was daarom licht: 49,2vruchtjes
per boom. De 18behandelingen lieten geenbetrouwbare verschillen zien in
vruchten per 100bloemtrossen of invruchtgewicht.De cijfers lieten zich echter
ook groepsgewijs verwerken.Gemiddeld over alleAmid-Thinobjectenbleek de lage
concentratie Amid Thinbetrouwbaar meer vruchten per 100bloemtrossen tehebben
dan dehoge (36,7 tegen 33,3). Dit gold nietvoor de lage enhoge carbaryldosering (35,8 tegen 32,9)nochvoor deniet ofwelmet GA^+7behandelde bomen
(34,9 tegen 37,4).
Over deAmid-Thinbehandelingenheenwas erwel eenduneffectvan de hoogste
carbarylconcentratie:
vruchten/100bloemtrossen
0,15%carb.0,05%carb. 0,15%carb. 0,05%carb. onbeh.
+ GAi^+7
+GAi^+7
28,5b
33,8 ab
34,6 ab
35,3 ab
38,9 a

GA^+7
41,5a

LSD = 6,8

Ietsdergelijks gold nietvoor Amid Thinmet of zonder GA^+7over allecarbarylobjectenheen,maar welweer voor de combinaties vanAmid Thin (AT)en carbaryl
over deGA^+7-objectenheen:
vruchten/100bloemtrossen
0,075% 0,075% 0,025% 0,15% 0,025% 0,075% 0,05% Onbeh. 0,025%
AT +
AT +
AT +
carb. AT +
AT
carb.
AT
0,15% 0,05% 0,15%
0,05%
carb. carb. carb.
carb.
30,5 b 31,7 b 32,7 b 35,4ab 37,5ab 37,7 ab 38,3ab 38,8ab 42,7a LSD = 6,7
Dewerking vanAmid Thinwordt dusversterkt door carbaryl,maar niet steeds
betrouwbaar.
Wat hetvruchtgewicht betreft waren ermaar 2betrouwbare invloeden.Over
alleAmid-Thinprojectenheen gaf 0,15% AArupsinbetrouwbaar grotereappels:
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gemiddeld vruchtgewicht (g)
0,15%carb. GA^+y
Onbeh.
+GAit+y
177 a
178 a
178a

0,05%carb. 0,05%carb. 0,15%carb.
+GAit+7
179 a
181 a
192b
LSD =8

En tenslotte zal over alle dunobjecten heen GA^+7 totkleinere appels leiden
(178g)invergelijking metweglaten vanGA4+7 (185g ) .

Bestuiving
Stuifmeelkieming
In 1984werd door W.deHeus, stagiair vandeHTuS teUtrecht,de kieming van
stuifmeelbepaald van rassenwaarvannietbekend was of ze goed of slecht
stuifmeel bezitten.Het kiemingspercentage werd vastgesteld door stuifmeelkorrels in 15%-suikeroplossing tebrengen enna 24uur bij kamertemperatuur
onderdemicroscoop tebekijken. Erwerd gewerktmet 3objectglaasjes per stuifmeelsoort.
Het appelras Sweet Caroline gaf gemiddeld 75%kieming,denieuwe pererassen
IVT68011-1 enP408 65respectievelijk 48%.Alle zijndus diploid. De resultaten
vanpruimerassenwarenminder.De rassenAnna Späth,Bleue de Belgique,
Monsieur Hâtif,Opal en Sanctus Hubertus gaven op 4mei devolgende percentages:
25, 39,23,50en 15en op 8mei 66,3,63,0 en 67.Uit beide waarnemingen
samenkanwel beslotenworden dat alle rassen goed stuifmeel bezitten,al ishet
een raadselwaarom de percentages zouiteen liepen.

Kruisingen
Appel
Bij appelwerdenweer velekruisingen uitgevoerd om 'gaten' indebestuivingstabelvandeRassenlijst tedichten.Erwas daarbijvooral aandacht voor de
nieuwe rassen Elan enVista Bella. In tabel 20 zijnde resultatenmet deze 2
rassen samengevat. Per combinatie werden 100bloemenbestoven envergelekenmet
eenzelfde aantal dievrij afbloeiden.Uit tabel 20blijkt dat Elandoor de 4
genoemde rassen goed bestovenkanworden.Elanbestoof 3vande 4rassen goed;
bij Schonevan Boskoop was het resultaat slecht,maar dat komt bij triploïden
welvaker voor.Het stuifmeelvan Elan lijkt inelk gevalvan goedekwaliteit.
VanVista Bellakan hetzelfde gezegd worden.Het ras past kennelijk goed bij
andere zomerrassen.
Er werden nog 15anderekruisingen uitgevoerd,maar deuitkomsten daarvan
wordenhier kortheidshalve nietvermeld.Hetzelfde geldt voor eenviertal perekruisingen. Ze zijnopgenomen inRassenlijst Fruitgewassen 1985.
Zoete kers
Omdat6nieuwerasseninRassenlijstFruitgewassen1985zoudenwordenopgenomen,
werdin 1984opdeproeftuinteGeldermalseneenaantalkruisingenuitgevoerd.Ditom
enige houvast tekrijgenwat betreft hunbestuivingswaarde. Het standaardras
Early Rivers werd ook indekruisingen betrokken.De resultaten zijn samengevat
in tabel 21.Uit tabel 21 blijkt datmet uitzondering van zelfbestuiving bij
EarlyRivers allekruisingen tot zetting leidden.Een aantal combinaties kunnen
duswat dit betreft bij elkaar geplant worden.Met nadrukmoet er echter op
wordengewezendat nog een aantal 'omgekeerde'kruisingen ontbreken, zodat dit
nietvan alle combinaties gezegd kanworden. Bovendien dient debloeitijd inde
beschouwing betrokken teworden.Men raadplege debovengenoemde Rassenlijst.
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Tabel20.Resultatenkruisingenbijappel.Vrijebestuiving tussenhaakjes.
Vruchten/100bloemen Goedezaden/vrucht

Moederras

xBestuiverras

Elan
Elan
Elan
Elan

X
X
X
X

Cox'sO.P.
Elstar
LombartsC
Smoothee

46(69)
63(69)
67(69)
34(26)

5,3 (6,1)
6,2(6,1)
6,6 (6,1)
7,1 (5,6)

Alkmene
Boskoop
Smoothee
Summerred

X
X
X
X

Elan
Elan
Elan
Elan

42(45)
4 (19)
38 (2)
50(70)

5,7 (6,2)
1,3(1,3)
4.5(3,0)
5.6(6,1)

VistaBella xAlkmene
VistaBella xBenoni
VistaBella xSummerred

59(71)
54(71)
55(71)

6,5 (6,5)
4.7(6,5)
4.8(6,5)

Alkmene
xVistaBella
Discovery
xVistaBella
JamesGrievexVistaBella
Summerred
xVistaBella

68(45)
61(44)
82(78)
76(77)

5,6(6,2)
6,1 (5,3)
6,5 (6,4)
4,5 (5,8)

Tabel21.Resultatenkruisingenbijzoetekersinpercentagegezettebloemenop
12juli1984.
Moederras

Bestuiverras

••*

vrij*

AnnaBella
Castor
EarlyRivers
FRM**
Pollux
Venus

17
29
42
58
13
4

Castor
8

50
38
50
17

Corum

E.Rivers FRM**

4
63
42
29
38
25

15
31
0
25
48
46

13
46
42

46
29

Pollux

Venus

8
21
29
46

13
50
33

-

42

33

-

* Vrijbestoven.
** FrüheRoteMeckenheimer.
-=nietuitgevoerd.

Invloed

bijen

OpeenappelperceelteDinteloordwerd insamenwerkingmethetConsulentschap
inAlgemeneDienstvoordeBijenteelt teHilvarenbeeknagegaanwatdeinvloedis
vanbijenopdevruchtzetting.Inhetbetreffendeperceelkwamen19rijenCox's
OrangePippinvoormet 118bomenperrij.InelkederderijwarenJamesGrieve
bestuiversgeplant.Inhetmiddenvanditblokwerdentijdensdebloei4bijenkastengeplaatst.Hetperceelwascirca2ha,dusditwasvolgensdenormvan
2volkenperha.Gaandevanafdekastenwerdenopde8windrichtingeninalle
rijenbomengemerktenvandezewerdennadejuniruidevruchtengeteld.De
gedachtewasdatdezettingronddekastenhogerzouzijndanverderweg.Vande
gemerktebomenwerdenlater 10appelsgepluktenopgoedeenlozezadengecontroleerd.Vrucht-enzaadzetting.werdookindeaangrenzenderijenGoldenDelicious
(aandezuidoostkantvandeCox)enWinston(aandenoordwestkant)bepaald.De
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-

rijen liepen ongeveer noordoost-zuidwest.
Er bleek geen effectvandebijen opdevruchtdracht. Zowashet aantal
vruchten per boom dicht bij dekasten (binnen 35m) 214,2enverder weg
(48-65m) 215,4.Deze getallen goldenvoor deCox-bomen,niet grenzend aan een
James-Grievebestuiver.Ook in zaadzettingwerden geenverschillen gevonden.
Wél gold dat Cox-bomendie inde rij aan eenJames Grieve grensden significant
meer appels hadden (256,2 perboom)dandieniet aaneenbestuiver grensden
(220,1).Dit gold ookvoor de goede zadenpervrucht (2,93 tegen 2,76). Tenslottebleek datde Cox-rijennaast deGoldenDelicious significant meer
droegendan naast deWinston.
Dusbehalve deze bekende invloeden,die ook-zonder bijen teverklaren zijn,
konuitdezewaarnemingenhet nutvanbijenvoor devruchtzetting niet worden
vastgesteld. Het onderzoekwordt ingewijzigdevormvoortgezet.

Project PFW 52:Bijzondere fruitgewassen
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

Kweepeer

(Cydonia oblonga)

Door het slechte bloeiweer in 1984droegen dekweeperen slecht.Alleende
rassenLescovacs,Rea'sMammoth (ende hieraan identiekeMatador) enVranja
droegenvrucht.Devruchtaantallen enkgper struikwaren achtereenvolgens 63,7
(6,8), 19,7 (5,1), 14,7 (3,8)en 14,0 (3,2).Alle overige rassendroegennauwelijks of niet.

Mispel

(Mespilus germanica)

Inhetvoorjaar van 1982werden enkelemispelrassen geplant.Het plantmateriaal was nietuniform,wat deproduktieverschillen tot opheden zeker voor
eendeelverklaart. In 1983en 1984droegendebomenvrucht.Hetmeeste droeg
demispel van deNAKB (146respectievelijk 211 vruchten per boom). De vruchten
waren echter niet groot (28respectievelijk 26gper vrucht). Er zijnmaar 2
echte grootvruchtige rassen tussende 6getoetste,namelijk 'Macrocarpa' en
Sultan. 'Macrocarpa' opmeidoornonderstam gaf in 1983 63vruchten per boom en
in 198473.Het gemiddeld vruchtgewicht was 71 en 63g. Sultandroeg ergweinig:
3 respectievelijk 12vruchten per boom,maar demispelswaren ookgrof: 77 respectievelijk 44g.

Hazelaar

(Corylus sp.)

Ondanks de slechtebloeiomstandighedenvoor devroeg bloeiende hazelaar
droegende inhetvoorjaar van 1981 geplante struikenvrucht.Ook enkele rassen
die in eenproef eenjaar laterwerden geplant,droegenvoor het eerst; onder
meer deAmerikaanse rassenEnnis enButler.
In tabel 22 zijnde produkties vande oudste proef vermeld. Gunslebert is
hetproduktiefsteras totnu toe.Omdat de struiken op 4,5x 2m geplant zijn
(1111 struikenperha)komtdit ras theoretisch op 1,1 (1983) tot zelfs 2,7
(1984)tonperha.
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Tabel 22.Produktie ingper struikvan hazelaarrassen.
Ras

1983

Cosford
Gunslebert
Impératrice Eugénie
Lange Spaanse
Louis Berger
Merveille de Bollwiller
Pearson's Prolific
Ségorbe

75
996
43
77
166
317
81
235

In 1983bleek het percentage legenoten-datvoor denormale oogstmoet
wordenweggeraapt - tevariërenvan 2 (Gunslebert) tot zelfs 38 (Ségorbe). In
1984werden lozenotenvoorgeraapt,maar tochblekennog lege noten inhetgeoogstevoor tekomen enwelvan 3 (Gunslebert) tot 11%(Louis Berger).
Het nootgewicht gemiddeld over 3oogstdata in 1983 liepvan 2,5 g (Pearson's
Prolific) tot 4,9 g (Merveille de Bollwiller). Ook Louis Berger (4,4g ) ,Lange
Spaanse (4,6g)enGunslebert (4,5g)hadden grotenoten.
Watraaptijd betreftwarenGunslebert,Louis Berger en inwatmindere mate
Merveille de Bollwiller later dande overige rassen.Bijdeze 3rassenwerd in
1983 eenkwart totde helftvan devruchten geraapt op 23 september enhet
grootste deel op 4oktober. Bijde andere rassenwas dit andersom. Op 13
oktober was alleenhet rapenvanMerveille de Bollwiller nogvanbelang (6%van
de noten).
De teeltvan struiken op stammaakt wegstekenvandewortelopslag inhet
groeiseizoen noodzakelijk. Wordt deneiging totwortelopslag uitgedrukt ineen
standcijfer (1 =geen tot 5= zeer veel opslag)danbleekLouis Berger het
minste problemen tegeven (1,8)enPearson's Prolific hetmeest (4,0). De
overige rassen gavenwaarden tussen 2,0 en3,0.

Vlier

(Sambucus nigra)

Devlierstruiken,geplant invoorjaar van 1981,droegen in 1984goed. Omdat
de produkties van 1983 inJaarverslag 1983 (blz. 43)foutief zijnvermeld, zijn in tabel 23deproduktiesvan 1983 en 1984vermeld, samenmet andere
gegevens van 1984.Alles^e,Kaschberg,Kors«5r en 743bleken erg produktief.Bij
de plantafstand van4,5x1,8m brachten beide eerste het in 1983 tot 22 tonper
ha, enAlles^e in 1984zelfs tot 32 ton.De suikergehalten (refractiewaarden)
waren in 1984veel lager dan in 1983;waarschijnlijk eengevolg vande slechte
zomervan 1984.Eigenlijk waren alleende refractiewaardenvanAlles^e enDonau
redelijk. Belangrijk voor deverwerking vanvlierbessen tot sap isdekleurwaarde,diemet een spectrofotometerwordt bepaald bij eengolflengte van 530nm.
Omdat tijdens debewerking kleur verloren gaat enmen eenbasiskleurwaarde van
90 (gemetenbij eenrefractiewaardevan 10)wil hebben,moet dekleurwaarde van
hetverse sap 130of hoger zijn.Alle rassenvoldeden hieraan,maar het blijkt
uit tabel 23dat de kleurwaarden sterk uiteenliepen. Ook eenbelangrijkverwerkingskenmerk ishet steelgehalte.Devruchttrossen kunnen als zodanig worden
geleverd, of debessen apart.Inhet eerste gevalmoet de fabriek ontstelen.
Het percentage steelmag niet tehoog zijnenhet afritsenmoet gemakkelijk gaan.
Uit tabel 23isduidelijk dat vooral Donau veel teveel steelheeft endat3
rassen slecht loslietenvan de tros.Verder werd in 1984waargenomen dat Sambu
eenafwijkend aroma gaf enDonau eenbittere smaak.Alles overziende lijken
Alles^e enKors^rvooralsnog de beste rassen. In 1983viel de oogstvandeze 2
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1984
600
2417
1383
683
483
967
933
1450

rass en eerder dan in 1984alsgevolg vandebetere zomer.Kors^r werd geplukt
op3
Jl augustus en 15september enAlles^e op 15en 29 september. In 1984viel dt
hoofdplukvoor beide op 28 september ende tweedepluk op 17oktober,waarbij
meer Alles^e gepluktmoest worden.Alles^e isdus later dan Kors^r.
Dankwordt gebracht aandeFa.Vink teHienvoor de bepalingen aande
vruchten.
Tabel 23.Resultaten vergelijking vlierrassen

Ras

Kg/struik

Alles^e
Donau
Hamburg
Haschberg
Kors^r
Sambu

743
15-65

RefractoKleurmeterwaarde waarde

Steelpercentage*
4,5 +
24,0+
10,1 +
9,6 5,0 +
16,411,0+
2,6 -

1983

1984

18,3

25,6

9,2

1,1
2,2

6,2
5,0

11,0

18,2
13,7

16,0
15,6

2,7
8,3
5,5

20,4
14,7

9,5

7,7
8,7
5,0
7,0
9,0
7,6

233
334
180
166
191
250
179
166

» +=makkelijk, -=moeilijk teritsen.

Kiwi (Actinidia chinensis)
De produktie vande kiwirassenviel tegen tengevolgevan een schimmelaantasting (waarschijnlijk Botrytis)
via de oudevruchtstelen.De eenjarige scheutenwerdendaardoorvaak geringd en stiervendan af.Hierdoor bleef erweinig
vruchthout over.
De plukvond plaats op 16november.De refractometerwaardewas toen circa
6,5. DeproduktievanBrunowasmet 3,9 kgper struik ongeveer dehelft vande
voorgaande jaren.Monty produceerde 27kgper struik enHayward bleef opnieuw
weinig produktief met 1,4kgper struik.Het gemiddeld vruchtgewicht was bij
Bruno 53 g,bijMonty 67 genbijHayward 104g,derefractometerwaardenwaren
na 2maanden bewaring bij circa 1°Crespectievelijk 10à 11voor Bruno enMonty
en 12voor Hayward.

Siberische

kruisbes

(Actinidiaarguta)

A. arguta 'Ananaskaja'gaf een goedeproduktiemet4,5kgperstruikenvruchten
van circa 9,5 g. Erwerd geplukt indeperiodevan 10tot 22oktober.De vruchten
blekenbij 1°C 4 tot 6weken goed tebewaren enhaddenna bewaring eenrefractometerwaarde van 15 tot 18. A. arguta moetwaarschijnlijk anders gesnoeid worden
dan A. chinensis
omdat devruchten aandeuiteindenvandekortloten groeien.

Rozebottel

(Rosa spp.)

Inhetderdegroeijaargaven Rosa oxydon V enVII en Rosa blanda IIopnieuw een
goede produktie (tabel 24).De zwaarstevruchten gaf Rosa villosa
'Pomifera'.
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Tabel 24.Resultaten rassenvergelijking rozebottels 1983-1984 (plantafstand
4,3x2,0 m ) .
Produktie (kg/
struik)

Rosa blanda II
Rosa oxydon V
Rosa oxydon VII
Rosa majalis
Rosa
villosa 'Pomifera'
Rosa
villosa 'Carpathia'
Rosa
villosa 'Duplex'

Gem.vr.
gew. (g)

1983

1984

1983/ '84

1,6
1,2
1,6
0,6
0,8
0,2
0,1

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

2,7
3,0
3,1
1,7
4,3
3,5
4,2

Oogstdatum
1983/'84

8 sept.
8 sept.
8 sept.
26sept.
20sept.
20sept.
26sept.

Project PFW 54:Teeltonderzoek inde vruchtboomkwekerij
S.J. Wertheim

Bevordering

vertakking

Appel
Ineenproef op eenboomkwekerij teWouwwerd nagegaan of het toedienen van
water door druppelbevloeiing de groeivan oculaties kanverbeteren en ofdit de
werking vanvertakkingsmiddelen kanversterken.De proefrassenwaren Elstar en
Gloster,die inaugustus 1983opM.9 waren geoculeerd. De plantafstand bedroeg
100x30cm.De behandelingen vermeld in tabel 25werden in tienvoud bij 1boom
perveldje vergeleken.
Tabel 25.Resultaten proefmetwater geven envertakkingsmiddelen bij Elstar in
deboomkwekerij.
Behandeling

1.Onbehandeld
2. Water geven
3.AA 4111 28ml/l*
4. Beh. 2+3
ml/l*
5.M&B 25,1051
6. Beh.2+5

LSD

Boomlengte (cm)

144,4a
143,1 a
143,3a
143,2a
136,1 b
138,1 b

4,7

Aantal zijscheuten/
boom
>10cm

ï 15cm
+ 40cm**

6,0 a
7,8 ab
8,8 b
9,5 b
8,4 ab
8,7 b

5,2 a
6,3ab
8,1 b
8,7 b
7,2 ab
7,1 ab

2,0

2,0

Totalezijscheutlengte/
boom (cm)

Gem.lengte

221 a
276a
381 b
393b
374b
330ab

26,4
27,0
37,8
40,3
37,4
32,9

77

Getallen in eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* + 0 , 1 % Citowett-uitvloeier.
**Normvoor AA-bomen.
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zij-

scheuten
(cm)

Hetwater gevenvond vanaf 6juni plaats enwelmet tweemaal 2 1per plant
per dag.Ditwas teveel envanaf 27juniwerd tweemaal 11gegeven. Het water
gevenwerd op 9juli beëindigd. Het groeiseizoenwas zeer nat enwater stroomde
af door geuitjes,ontstaandoor de cultivator dievoor grondbewerking werd gebruikt,naar niet bedruppeldeveldjes.
Devertakkingsmiddelen werden op 29juni gespoten bij circa 50cm planthoogte. De resultaten zijn in tabel 25alleenvoor Elstar weergegeven, omdat
bij Gloster geen der behandelingen een significant effect had.M&B 25,105 remde
de lengtegroei,AA 4111 niet.Het aantal zijscheutenwerd positief beïnvloed.
Het teleurstellende resultaat,vooral bij Gloster,waswaarschijnlijk te
wijten aandewat lage concentratieAA 4111,Want elders beviel de dubbele
dosering veelbeter.Ook de slechte groeiomstandigheden in 1984speelden zeker
eenrol.Deboomkwaliteit viel inhet algemeenwat tegen.
Tabel 25wijst uit datwater geven alleen geen effect had.Dit isdeels een
gevolg vanhetnatte groeiseizoen,deelsvan devrij korte periodewaarinwater
werd toegediend enhet genoemde afstromen.Water geven samenmet gebruik van
vertakkingsmiddelen kwamdan ookniet uitboven hetniveau van toepassenvan
deze groeiregulatoren alleen.
Ineen tweede proef op SchonevanBoskoop opM.9werd AA 4111 vergelekenmet
eenvandebestanddelen (benzyladenine (BA)).AA 4111 bevat namelijk BA énde
gibberellinenA^ enA 7 (GA^+y). In eenproef in tienvoudmet 1boomper veldje
wordende in tabel 26genoemde behandelingenvergeleken.Gespotenwerd bij 60cm
gewashoogte op 28juni.Deuitkomstenvande proef zijn samengevat in tabel 26.
Tabel 26.Resultaten proefmetvertakkingsmiddelen bij Schonevan Boskoop.
Behandeling*

Boomlengte (cm)

Aantal zijscheuten/
boom
> 10cm

Totalezij- Gem.lengte
scheutzijlengte/
scheuten
J 15cm
boom (cm) (cm)
f 40 cm**

1.Onbehandeld

149,7a

2,7 a

1,3a

92a

14,5

2. AA 4111 14ml/l
3. AA 4111 28ml/l
4. AA 4111 56ml/l

141,1b
139,2b
130,7c

4,0 a
4,5 a
6,7 b

2,5 a
3,1 a
3,9 a

153ab
169ab
207b

17,2
19,1
22,1

5. BA 250dpm
6. BA 500dpm
7. BA 1000dpm

144,6ab
145,1 ab
142,1 b

3,7 a
4,1 a
6,5 b

2,6 a
2,6 a
4,1 a

145ab
140ab
216b

21,6
20,0
21,6

5,3

1,9

1,4

56

LSD

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Allebehandelingenmet 0,1%Citowett-uitvloeier.
**NormvoorAA-bomen.
AA 4111 verminderde deboomlengte enwelmeer naarmate dedosering hogerwas.
BAdeed hetzelfde pas bij 1000dpm. Over alle concentraties heenwaren demet
BAbespoten bomenbetrouwbaar langer dandemetAA 4111 behandelde.Debehandelingenhadden geen effect opdeplantdikte (hier niet vermeld).
Wat het aantal scheuten langer dan 10cmbetreft,hadden slechts de hoogste
concentraties vanbeidemiddelen een effect.Het kleinere effect op scheuten
langer dan 15cm en ingeplant hoger dan 40cmboven degrond was niet betrouw-
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baar. Beide hoogste doseringen hadden ook eenbetrouwbaar positief effect opde
totale zijscheutlengte.Deze 2behandelingenwaren de enigemet een redelijk
goed resultaat.Debevordering vande zijscheutvorming vond vooral plaats onder
dehoogte,diedebomen hadden ten tijdevan spuiten.
Peer
Bijde rassen Conference enDoyenné du Comice,geoculeerd opKwee C in
augustus 1983,werd ook getracht viavertakkingsmiddelen totmeer vertakking te
komen. Bij Conference werden de in tabel 27genoemde behandelingen vergeleken,
bij Doyenné du Comice ontbrakenbehandelingen 8, 9en 10.Het doelvan deproef
was na tegaan ofhetvertakkingsmiddel AA 4111 op peer werkt en ofde beide
bestanddelen vanditmiddel apart ookwerkzaam zijn.
Tabel 27.Resultaten proefmet vertakkingsmiddelen bij Conference.
Behandeling*

Boomlengte (cm)

> 10

1. O n b e h a n d e l d
2 . AA411 1 7 m l / l
3 . AA41 1 1 1 4 m l / l
4 . AA411 1 28 m l / 1

5. BA125 dpm
6. BA250 dpm
7. BA500 dpm
8.GA^^.7 125dpm
9.G A 4 + 7 250dpm
10.GA^+7 500dpm

LSD

137,7 a
124,5 b
119,9 b
110,9c

2 , 4 ab
3 , 8 ab
3 , 9 ab
4,9b

Totale zijscheutlengte/
*• 15 cm
**
boom (cm)
+ 40 cm
1, 0 a

2 , 6 ab
2 , 8 ab
3,3b

130 8 ab
138 0 a
131 5 ab

1,6 a
2 ,8 ab
1,9 a

1.1 a
1,5 ab
0 ,8 a

130,2ab
133,1 ab
121,9b

2,2 a
2,2 a
3,7 ab

1,7 ab
1.5ab
2.6ab

1,8

1,3

8,5

Gem. l e n g t e
zijscheuten
(cm)

Aantal zijscheuten/
boom

87 ab
130 abc
151 bc
171c

14,0
17,7
19,6
21,6

54 a
97 abc
73 ab
79ab
76ab
113abc

57

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
* Alle behandelingen plus 0,1% Citowett-uitvloeier.
**NormvoorAA-bomen.
De behandelingenwerdenuitgevoerd op 26 juni bij circa 55cm (Conference)of
60cm (Doyennédu Comice). De behandelingen haddenmaar weinig invloed bij
Doyenné du Comice.Dehoogste BA-concentratie had alleen een licht positief
effect ophet totaal aantal zijscheuten,maar niet ophet aantal lange,goed
geplaatste.Ook deboomlengte,-dikte ende totale zijscheutlengtewerden niet
betrouwbaar beïnvloed (gegevensverder niet vermeld).
Voor Conference zijnde resultaten samengevat in tabel 27.Het blijkt dat
AA 4111 de lengtegroeiverminderde enwelmeer naarmate de concentratie hoger
was. BAnoch GA^+7haddenveel effect,alleen dehoogste GA-concentratie werkte
remmend. Ditwasmogelijk ookhet gevalwat betreft deboomdikte.Geen der
behandelingenveroorzaakte eenbetrouwbare toename in totaal aantal zijscheuten
of zijscheuten langer dan 10cm.De hoogste dosering AA 4111 hadwel een effect
ophet aantal goed geplaatste zijscheuten gelijk of langer dan 15cm, evenals op
de totale zijscheutlengte.Dit lijktvooralsnog demeest veelbelovende behandeling omverder teonderzoeken.
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19 8
16 2
11 1
11,7
21,0
21,8

Bevordering van vertakking bij de 'knipboom'
Appelbomen die inhet eerste jaar indekwekerij te zwak ontwikkelen,worden
indevolgendewinter wel teruggeknipt op 50 cmbovende grond. Inhet volgende
groeiseizoenwordt 1scheut doorgekweekt,waarvanmenhoopt dat deze door de
sterke groeikrachtvertakt.Devraag is inhoeverrevertakkingsmiddelen dit
vertakkenvande 'knipboom' kunnenbevorderen.
Ophetappelras SchonevanBoskoop opM.9 enhet pereras Conference opKweeC
werd dit in 1984nader onderzocht.De behandelingenvandeze 2proeven,genomen
in tienvoudbij 1boom perveldje,zijnvermeld in tabel 28.De toepassing op
beide gewassenviel op 8juni, toende eindscheut gemiddeld 15cm langwas.Dit
was nodig omdevertakking op dejuistehoogte tekrijgen.Debehandelingenmet
AA 4111 veroorzaaktenveel schade indevormvanverbrande scheuttoppen enbruine
bladvlekken;kennelijk is toepassing op zo'njonge scheut riskant.De laagste
concentraties gaven deminste schade te zien.Bijde objecten 4en 5 leidde de
schade totgroeivermindering,dievooral bij appel aanhet eindvan hetgroeiseizoen nog duidelijk zichtbaarwas.
Tabel 28.Resultaten proef metvertakkingsmiddel AA 4111 bij de 'knipbomen'.
Inkniphoogte
(cm)

AA 4111
concentratie

Boomlengte (cm)

Aantal zij scheuten/
boom
> 10cm

5 15cm
+ 40cm

Totalezijscheutlengte/
boom(cm)

Gem.lengte
zij-

scheuten
(cm)

Schone van Bo skoop
1.90
2. 50

-

162,7 a
163,7 a

5,3 a
1,0 b

4,8 a
1,0 bc

265 a
43 b

27,4
28,1

3. 50
4. 50
5. 50

14 ml/l
28 ml/l
56 ml/l

144,1 b
126,2 c
121,6 c
10,1

1,6 bc
2,4 bc
3,0 c
1,2

1,5 bc
2,4 cd
3,0 d
1,1

62 bc
98 bc
119 c
51

22,6
35,8
35,9

1.70
2. 50

-

166,2 a
145,3 ab

5,5 a
5,3 a

4,9 a
4,1 a

345 a
203 b

52,2
27,0

3. 50
4. 50
5. 50

7 ml/l
14 ml/l
28 ml/l

151,3 a
142,3 ab
121,6 b
18,7

5,0 a
4,8 a
4,3 a

4,2 a
3,8 a
3,1 a

175 b
188 b
164 b
62

21,1
29,1
26,7

LSD
Conference

LSD

Getallen per ras in eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen
niet betrouwbaar (P= 0,05).
Uit tabel 28blijkt dat diep inknippen bij appelnadelig werkte invergelijking met normaal insnoeien op 90 cmhoogte.ToedienenvanAA 4111 verminderde de
lengtegroei enhad wel watmeer zijscheutvorming tot gevolg dandiep insnoeien
alléén,maar bleef nog duidelijk achter bijnormaal insnoeien.
Bij Conference ishet gebruikelijk op 70cm terug te snoeien endeze
standaardmethode blijkt in tabel 28ookhet bestevoldaan tehebben. Vooralsnog
lijktdaaromvoor de opkweekvan tweejarigebomenvanrassen die inhet eerste
jaar niet goed vertakken,normaal insnoeien beter dandiep insnoeien al of niet
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gevolgd door gebruik vanhetvertakkingsmiddel AA4111.

Ontbladering
Voorvroeg rooien indeboomkwekerij wordt hetblad met dehand gestroopt.
Ook het fungicide koperoxychloride - indeze tijd gebruikt -versnelt de bladval. De laatstemethode isniet erg effectief. In 1983werd met succes hetmiddel
MC koperchelaat (Cu-EDTA)beproefd (Jaarverslag 1983,blz. 33)en daarom
werd het onderzoek in 1984voortgezet.
Opde appelrassen Cox's Orange Pippin enJonagold opM.9 enopde pererassen
Conference enDoyenné du Comice opKwee Cwerden de in tabel 29 genoemde behandelingenvergeleken in tienvoudbij3bomen perveldje.De appelbomenwaren 1jaar
indekwekerij gegroeid,de peren 2jaar.Bij appelviel de eerste bespuiting
op 15oktober ende tweedevanbehandelingen 3, 7en 8,8dagen later. Bijpeer
viel de eerste bespuiting op 16oktober ende tweede ook 8dagen later.De
resultaten vandebehandelingen zijn samengevat in tabel 29.
Tabel 29.Resultaten ontbladeringsproef op appel enpeer.
Behandeling

Bladeren/boom op data
Cox'sO.P. Jonagold
1/11
8/11

1.Onbehandeld

79,6a

114,4a

2. Blad stropen

0,0 d

0,0 f

3. 2x0,2%koperoxychloride
4. lxl %koperoxychloride

5.
6.
7.
8.
9.

1x1%
1x2%
2x1%
2x2%
1x4%

MC
MC
MC
MC
MC

55,8 a
63,6 a
3,0 b
1,4bc
3,6 b
0,9 c
0,3 cd

93,2ab
71,5b

Conference D. du Comice
6/11
6/11

124,4a

340,4a

0,0 d

0,0 c

106,7 a
98,0 a

249,2a
253,4a

25,3c
12,8de
17,1 d
8,2 e
8,8 e

12,3b
10,6bc
5,8 bc
2,9 c
2,7 c

61,7b
32,1 b
40,1 b
16,7b
21,0b

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Duidelijk blijkt uit tabel 29datkoperchelaat veelwerkzamer wasdankoperoxychloride.Dit isgunstig,want dit kanbetekenen dat erminder koper gebruikt
behoeft teworden.Het bleek datvooral rassendievan naturemakkelijk hunblad
verliezen,goed ontbladerd kondenworden;vergelijk Cox's Orange Pippinmet
Jonagold enConferencemet Doyenné duComice.
In een tweede reeks proevenwerden eenjarige handveredelingen vanElan,
Jonagold en SchonevanBoskoop opM.9 gespoten op 19november,bijveel kouder
weer.Uit deze proevenbleek dat de ontbladering veelminder goed verliep.
Kennelijk is of de temperatuur tijdens ennahet spuitenvanbelang of de toestand vanhet gewas.Voormeer bijzonderheden over alle proeven zieDeFruitteelt 74(1984)50:1314-1315.
De bomen zijn alle inboomgaarden uitgeplant om te zienhoe (kunstmatig) ontbladerdebomen dewinter doorstaan.Tot_slot_moet_oggemerkt_worden_dat_het_middel
ïl£SêÉ2_t2êi£ting_heeft_voor_gebruik_in_de_r>raktij^k.Het onderzoekwordtvoortgezet.
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SECTIE GEBRUIKSWAARDEONDERZOEKGROOT FRUIT

Project PFW69(RIVRO 12):Het gebruikswaardeonderzoek bij pitvruchten
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaarvan1984werden32nieuweappelrassenindeeerstetoetsingopgenomen.
In smaakonderzoekmetvruchtenvanElstar in 1982en 1983werd gevonden dater
geenbetrouwbaarverschilinsmaakbestondtussenvruchtenvanverschillendegroeiplaatsen
uit eenperceel,tussenvruchtenvanverschillende bomen en tussenvruchten uit
verschillende sectorenbinnen eenboom (Jaarverslag 1983,blz. 24-25). Injanuarivandit jaarwerd eendergelijk onderzoekmetvruchtenvan Jonagold uitgevoerd. In tegenstelling totde resultaten bij Elstar werd bij Jonagold wél een
betrouwbaar verschil in smaak tussenvruchtenvanverschillende bomen en tussen
vruchtenvanbomenvanverschillende groeiplaatsen ineenperceel gevonden.Maar
van eenbetrouwbaar verschil in smaak tussenvruchten uit deverschillendesectoren
binnen eenboomwas ook hier,evenmin alsbij Elstar, sprake.Dit betekent datbij
het nemenvanvruchtmonsters voor bijvoorbeeld smaakonderzoek vruchtenvanwillekeurige plaatsenuit deboom kunnenworden genomen,mitsdievruchteningelijkemate
geblost enevengrootzijn.Demonsternamedientechterzodanigtegeschiedendatdeinvloedvande factoren'boom'en'plaatsinperceel'achterafzonodigteanalyserenzijn.
In 1984werdenveel smaaktoetsenmet appel uitgevoerd,namelijk 12met behulp
vanhet smaakpanelvanhet proefstation, 1inKalmthout (België)en een zesvoudige smaaktoets tijdens deKerstveiling teGeldermalsen.
Inde toetsen teWilhelminadorp werden in totaal 40rassen ophun eetkwaliteit,
alof niet na bewaring ineenkoelcel,beoordeeld. Uit devele,vaak meermalige
beoordelingen vandediverse rassenbleek:
een slechtewaardering voor de eetkwaliteit vanNico enJerseymac;
een slechte tot tamelijk slechtewaardering voor de eetkwaliteit van Vista
Bella, Sterappel enPriscilla;
- eenmatigewaardering voor de eetkwaliteit van Rakrag,Julyred,Mantet,
Discovery, Summerred,Akane,Paulared, Zaailing Schiedam enPrima;
- een tamelijkgoedetotgoedewaarderingvoordeeetkwaliteitvanScarletBenoni,Merton
Knave,Delcorf,Katja,James Grieve,Jupiter,Cox'sOrangePippin enHatsuaki;
eengoedewaardering voor de eetkwaliteit van StateFair,Alkmene,Elan,
Fantazja enElstar.
Vooral bijvroege rassen ishet niet eenvoudig enniet zelden zelfs moeilijk
derassen op het juistemoment incombinatiemet andere rassen te toetsen.De
optimale consumptieperiode isbij dergelijke rassen uitermate kort,zodat het
kanvoorkomen dat enkele rassen nog net niet en andere alwel hun optimale
consumptiemoment hebbenbereikt of datmoment zelfs zijngepasseerd. Enkele
dagen te laat toetsenvan zomerrassen kangemakkelijk een slechtebeoordeling tot
gevolg hebben.Dit nuwas bij een aantalvan de getoetste zomerrassen hetgeval;
daarom zullen 1ofmeerdere herhalingenvan smaaktoetsen nodig zijn om een
werkelijk juiste indrukvande eetkwaliteit teverkrijgen.
In een smaaktoetsmet 4appelrassenkonnogmaals worden aangetoond dat er een
invloed bestaat vandenaam (reputatie)van eenras opdewaardering voor de
smaakvandat ras.Indie toetswas dewaardering voor Alkmene,Elan en Sterappel, alle 'blind'beoordeeld (=geschild,zondernaamsvermelding)respectievelijk
6,6, 6,4 en 5,9. Daarentegen steeg dewaardering voor Sterappeldiemétnaamsvermelding werd aangeboden tot een aanzienlijk hoger niveaumet een scorevan 6,6.
Alle aangeboden partjesvan Sterappel warenvan dezelfde vruchten afkomstig.
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Op 1december werd tijdensdeKerstveiling teGeldermalsen nagegaanwelke
waardering er bestaatvoor de nogal zoetige appelrassen Gala enRed Delicious in
vergelijking met de standaardrassen Elstar enGloster.Daarnaast werden in5
toetsende Engelse rassen Suntan,Kent,Greensleeves enJester vergelekenmet
Cox'sOrange Pippin,Elstar,Rode Boskoop enGoldenDelicious,voor elke 150
deelnemers telkens inandere rascombinaties. Indeze 6 toetsenwarenvruchten
vande proeftuinen teGeldermalsen,Horst enWilhelminadorp betrokken. In totaal
namen 900personen aandeze 6 toetsen deel;vanhen isbekend totwelke leeftijdsgroep zebehoren (jongerdan 20jaar,21-40jaar,ouderdan 40jaar)entot
welke categorie consumenten zekunnenworden gerekend (fruittelersgezin,
groente- enfruithandel,overige consumenten).Aan het eind van het verslagjaar
warende resultaten nog nietverwerkt engeanalyseerd. Devoorlopige indruk is
dat Gala redelijk goed werd gewaardeerd,dit in tegenstelling totRed Delicious.
Dewaardering voor Suntan lijkt redelijk goed,dievanKent enGreensleeves moet
alsmatig wordenbeschouwd, terwijl Jester als het slechtst beoordeelde ras naar
vorenkomt.Elstar,GoldenDelicious enCox'sOrange Pippinbehaalden goede
scores,dewaardering voor Rode Boskoop wasmatig endievoor Gloster zeermatig.
Binnen enkele dagennade proefnemingen teGeldermalsen werden dedaar getoetste rassen ook nog teWilhelminadorp terbeoordeling aangeboden,ook nuweer
ingroepenvan 4rassen en telkens aan 37deelnemers.De resultatenvandeze3
toetsen zijn in tabel 30vermeld.De indie tabelvermelde resultaten zijn in
grote lijnen identiek aande inGeldermalsen behaalde resultaten.Ook inWilhelminadorp werdende rassen Elstar,Cox's Orange Pippin,GoldenDelicious enGala
goed totvrij goed beoordeeld en scoorden Red Delicious,Gloster,Rode Boskoop,
Jester enKent nogal laag.Opgemerktmoetwordendatvoor de toetsen teWilhelminadorp alleenvruchtenvande proeftuinWilhelminadorp werdengebruikt,dit in
tegenstelling totde toetsen inGeldermalsenwaarinvruchtenvan 3 herkomsten
warenbetrokken.
Tabel 30.De gemiddelde smaakwaarderingvoor enkele appelrassen in december
1984 (1= zeer slechte smaak; 10=uitstekende smaak).
Toets1

Ras
Elstar
Gala
Red Delicious
Gloster

Toets 2
Smaak
6,8 a
6,4 a
4,7 b
4,1 b

Ras
Elstar
Greensleeves
Rode Boskoop
Jester

Toets 3
Smaak
7,4 a
5,6 b
4,5 c
3,8 d

Ras

Cox's O.P.
6,5 a
GoldenDelicious 6,3 a
Suntan
5,6 b
Kent
4,8 c

Getallen ineenzelfde kolom gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Tengevolgevanhet sombereweer kortvoor de oogst bleek devorming van rode
blos bij Jonagoldvruchten sterk tewensen over te laten.Deblosvorming vande
JonagoldkleurmutantNew Jonagold (herkomst Japan)werd daarom nauwlettend
gevolgd. De totalekg-opbrengst van de 10proefbomenopM.9,geplant inhetvoorjaarvan 1982,zijnde 60kg,werd opdematevangeblostheid enophet voorkomen
van chimaerenbeoordeeld. Inde tabellen 31 en32 zijnde resultaten vermeld.
Uit tabel 31 blijkt dat er infeite nauwelijksverschil bestaat tussende
matevan geblostheid van NewJonagold en standaard Jonagold.Voor wat betreft de
streperigheid moet devoorkeur uitgaannaar de standaard Jonagold. Hoewel de
cijfers anders doenvermoeden kan toch gesprokenwordenvan eenverschil inaanzienvanbeideJonagoldtypen. NewJonagold komt,voorwatbetreft de schilkleur,
wat beter over dan standaard Jonagold enwel vanwege het feit datbij deblosvan
New Jonagold gesproken kanwordenvan een intensere,dieprode blos. Daardoor
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Smaak

lijkthet aanzienvanNew Jonagold indekist tochbeter danvande standaard
Jonagold. Zievoor de ervaringenmet andere typenvan Rode Jonagold ook project
43, blz. 24-26.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevens werden na het
groeiseizoen van 198437rassenuit de eerste toetsing verwijderd vanwege minder
gunstige eigenschappen.
Tabel 31.Dematevan geblostheid van New Jonagold envergelijkbare standaard
Jonagold (%).
Mate vanblos (%)
0- 10
11- 20
21- 33
34-50
51- 75
76-100

New Jonagold
45,2
26,5
12,1
12,7
3,5
0

Standaard Jonagold
33,9
30,4
14,9
9,5
11,3
0

Tabel 32.Demate vanvóórkomenvan sectoriale chimaeren bijNew Jonagold en
vergelijkbare standaard Jonagold (%).
Vruchtenmet
0 strepen
1 streep
2 t/m 4 strepen
5 ofmeer strepen

New Jonagold
29,6
19,3
38,9
12,2

Standaard Jonagold
97,4
2,6
0
0

Peer
Inhetvoorjaar van 1984werden geennieuwe rassen aande collectie inde
eerste toetsing toegevoegd.
Evenals invoorgaande seizoenenwerd ook nu aandacht besteed aandeuitstaltijd van het nieuwe pereras Condo.Zowel inmaart als in juni kon worden
beschikt over vruchtenvandit ras envanhetvergelijkingsras Conference,afkomstig van de proeftuin teGeldermalsen enbewaard op de proeftuin teWerkhoven.
Devruchtenwaren op 2tijdstippen geplukt, 19en 26 september, enbij 2verschillende regimes bewaard (koelcel en gescrubde bewaring).
Op het eerste beoordelingsmoment, eindmaart,bleekweer dat de uitstaltijd
van Condo na ongeveer 8dagen bij circa 18°C snel terugloopt.Na 10à 12dagen
zijndevruchtenvolledig versleten.Conference vertoonde indeze proef alvrij
vlug bruinverkleuring vande nerfbundelsvan steel naar klokhuis.Afleving van
dezevruchten tengevolge vanklokhuisbruin zoals bij Condo,begon echter pas na
omstreeks 12dagen op te treden. Bij Conference leek een lichte tendens aanwezig
dat vruchten van het tweede pluktijdstip enkele dagen langer ingoede staat
blevendanvruchtenvan het eerste pluktijdstip. Bij Condowas die tendens niet
aanwijsbaar. Bij geenvanbeide rassenwas eenduidelijk zichtbare invloed van
debewaarmethode opde uitstaltijd.
Omstreeks half juniwerd een tweede partijvruchtenvandezelfde herkomst,
plukdata enbewaarmethoden beoordeeld. Nubleek dat de aftakeling vanCondovruchtenvanhet tweede pluktijdstip eerder aanving dandie bij vruchtenvan het
eerste pluktijdstip.Na 13dagen echter was bij beide pluktijdstippen deaf-
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leving vrijwelvolledig.Er leekgeenverschil inaflevingssnelheid en -mate
tussendevruchten uit deverschillende bewaarregimes aanwijsbaar. Daarentegen
verliep de afleving bij Conferencevruchten uit de gescrubde bewaring duidelijk
minder sneldanbijvruchten uitde gewone koelcel. Bijdit raswerd geenverschil inafleving tussenvruchten van de 2pluktijdstippen waargenomen.
Het onderzoekmet Condowerd met vruchtenvanhet seizoen 1984/'85voortgezet.
Ombeter tekunnen nagaan of er een invloed vanhet pluktijdstip opde snelheid
enmatevan afleving bestaat,werden Condo-enConferencevruchtenuit 1perceel
opAtijdstippenmet telkens eenweek tussenruimte geplukt.Alle partijen werden
indezelfdekoelcel bij +0°C bewaard.
Wegingen bij de plukwezen uit dat het gemiddeld vruchtgewicht zowel bij
Condo als bij Conference wekelijks met 10à 13g toenam.
Omstreeks half november werd eenderde deelvan debewaarde vruchten uit de
cel gehaald en op afleving beoordeeld. In tabel 33 zijnde resultatenvan dit
eersteuitslagmoment vermeld. Daaruit kanworden afgelezen dat de afleving bij
Condo sneller optreedt danbij Conference endat de aftakeling vooral bij
Conference ernstiger isnaarmate later isgeplukt.
Debeoordelingen worden in 1985voortgezet.
Tabel 33.Het percentagevruchtenmet aflevingssymptomenvan Condo en Conference
vanverschillende pluktijdstippen opverschillende tijdstippen nahet
uit de celkomen.
Ras

Plukdatum

Vruchtenmet aflevingssymptomenna plaatsing
bij circa 18°C gedurende:
(%)
5 dagen

7dagen

9dagen

12dagen

Conference
Conference
Conference
Conference

18
25
2
10

sept.
sept.
okt.
okt.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
8
8
21

25
33
50
64

Condo
Condo
Condo
Condo

25
2
10
16

sept.
okt.
okt.
okt.

0
0
0
0

46
46
62
47

77
69
92
87

92
77
100
100

Inhet smaakonderzoek werd naast devele toetsen bij appel ook een proef met
4 pererassen uitgevoerd. Indeze toetswerdenhet Engelse rasOnward en 3nieuwe
selecties vanhet IVT opgenomen.De betrouwbaar laagstewaardering werd gegeven
aan IVT 68011-1, 1van de 9nieuwe rassen die sinds hetvoorjaar van 1983 inde
eerste landelijke rassenproef met peren inde proeftuinen zijn geplant.Een uitstekendewaardering werd gegeven aande selectie IVT 69014-71,diemet een score
van 7,4 betrouwbaar beter smaakte dan de 3andere rassen.
Sinds hetvoorjaar van 1981 zijnopbeperkte schaal 23nieuwe pereselecties
vanhet IVT inhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen.Vrijwel dezelfde selecties
zijn op eveneens bescheiden schaal geplant inde proeftuinen teGeldermalsen en
Oosthuizen. De resultaten die tot enmet 1984 inde 3proeftuinen enbij het
IVTmet deze selecties werdenverkregen,warenvan dien aard,dat besloten werd
tothet uitvoeren van een tweede landelijke proef met pererassen.Eind 1984
werdendaartoe de eerste stappen ondernomen.De proef zalwaarschijnlijk inhet
voorjaar van 1987wordengeplant.
Aanhet eind van het seizoenwerden 2rassen gerooid vanwege diverse minder
gunstige eigenschappen. Eenvan die 2rassenwas General Leclerc,geplant in
1978,die slechts zeer geringe kg-opbrengsten gaf endaarbij grote problemen
opleverdemet devoortdurende en zeer overvloedige nabloei.Dit laatste kenmerk
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moet inverband met het optredenvanbacterievuur als een zeer kwalijke eigenschapworden aangemerkt.

Landelijke

rassenproeven

De inhetvoorjaar van 1979 in 6proeftuinen geplante landelijke proef met
verscheidene appelrassenwerd aanhet eind van het groeiseizoen 1984beëindigd.
Devoorlopige conclusies tenaanzienvan deverschillende rassen uit deze proef
luiden:
- Honeygold
:kort houdbaar,beurtjaargevoelig, eetkwaliteit matig;
- Empire
:Red-Delicioustypemet tamelijk kleinevruchten,hoekig,matige
eetkwaliteit;
- Goldjon
:tamelijk kleinevruchten,dichte boomwaardoor slechte vruchtkleuring,matige eetkwaliteit;
- Ozark Gold :sterk beurtjaargevoelig,moeilijke groeiwijze,vatbaar voor
schilverkleuring ('watervlekken'), eetkwaliteit vrij goed;
IVT 5544-146: lijkt sterk opJonagold,kwalitatief echter aanzienlijk minder
goed,moeilijke groeiwijze, extreem latebloei;
- Akane
:zeermooievruchten,geenvoortijdigevruchtval,erg zwakke
groei opM.9,matige eetkwaliteit;
- Gravenstein enRodeGravenstein: triploïd, beurtjaargevoelig, tamelijk goede
eetkwaliteit,kort houdbaar;
- Prima
:schürftresistent, erg vatbaar voor vruchtboomkanker, dichte
boom waardoor problemenmet blosvorming,vrijmatige eetkwaliteit;
Gala
:zwakke groei opM.9,vatbaar voor vruchtboomkanker, redelijk
goede eetkwaliteit, aantrekkelijke vruchtkleur;
- Summerred :eigenschappenvan dit ras genoegzaam bekend.
Op grond van de proefresultatenkanworden geconcludeerd dat Summerred (voorlopig)enige ruimte inhet praktijksortiment verdient.Daarnaast isGala wellicht
enige aandacht waard,vooral ook omdat de consument dit rasvoor wat betreft zijn
eetkwaliteitvrij goed waardeerde (zieproefresultaten smaaktoets Geldermalsen).
De overige rassen lijkenniet bruikbaar voor aanvulling en/of vervanging van de
thans inde praktijk voorkomende rassen.
Van derassenproef 82.0.5met 14nieuwe appelrassen en83.1.1 met 9nieuwe
pererassenwaren de gegevens aanhet eind vanhetverslagjaar nog niet allebeschikbaar.

Project PFW70(RIVRO 12):Hetgebruikswaardeonderzoek bij steenvruchten
P.D. Goddrie

Pruim
Aande collectiemet pruimerassen werden inhetvoorjaar van 1984geen nieuwe
rassen toegevoegd.
Vanwege devele regenval was dekwaliteit vandevruchten van een aantal
rassenuitermate slecht.Met name devruchten vande 4Franse selecties uit
Reine-Claude Vertewarenvoor een zeer groot deel of zelfsvolledig gescheurd
enverrot.
De in 1980geplante Zweedse rassenGilbert,Herman en Ivebeginnen nuredelijke produkties op te leveren.Deze 3blauwe pruimen bezitten inhet algemeen
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eenredelijk goede eetkwaliteit. Ive is tot nu toeduidelijk produktiever dande
andere 2.
Aan het eind vanhet groeiseizoenwerden geen rassen gerooid.

Kers
Inhetvoorjaar werden 2rassenvan zurekers inde collectie opgenomen,waardoor het aantal inbeproeving zijnde rassen en selecties in 198435bedroeg.
DoorM.C.A.Goossens,stagiair vandeHTuS teDen Boschwerden inhet verslagjaarveelwaarnemingen aande in 1980geplante proef met 10zure-kerserassen uitgevoerd.De produktiviteit vanElmer blijft nog steeds het hoogst;deze ligt
thans 106%boven dievan het standaardras Rheinische Schattenmorelle 226.Eveneens produktiever dandit standaardras zijn indeze proef de rassenKelleriis-16
(+38%)enMorel P2 (+8%).Lagere produkties danhet standaardras geven totnu
toederassen SchattenmorelleBoscha 22 (- 3 % ) ,Stevnsbaer (- 10%), Meteor,
Scharö enVitova (elk- 15%)en Schwäbische Weinweichsel (-43%).
Nagegaanwerd inwelkematede diverse rassen gevoelig zijnvoor scheuren van
devruchten.Deze scheurgevoeligheid werd bepaald volgens dedoor Vittrup
Christensen inDenemarken ontwikkeldemethode,waarbij op 3momenten rond deplukdatum het aantal gescheurde vruchten na respectievelijk 2,4en 6uren ingedestilleerd water wordt bepaald.Volgens diemethode bleek Stevnsbaer het meest
scheurgevoelig, gevolgd door Elmer enVitova.Meteor,Scharö en SchwäbischeWeinweichsel bleken hetminst gevoelig voor scheuren. Om eenbetrouwbare uitspraak
over devolgens dezemethode bepaalde scheurgevoeligheid tekunnen geven,is
volgens demethode een tweede bepaling in eenvolgend proefjaar vereist.
MetbetrekkingtotdescheurgevoeligheidvielopdatdevruchtenvanElmerookaande
boominvrijsterkemate scheurden;daarentegenwasditbijStevnsbaerniet hetgeval.
Nagegaan werd eveneens welke kracht ernodig isomvruchtenvan de steel te
kunnen trekken.Daarbijwerd gebruikgemaaktvaneendoorhetIMAGbeschikbaargesteld
apparaat.De uitkomstenwarenvan dien aard dat geenduidelijke conclusies konden
worden getrokken. Zobleek dat er eenplotselinge toename indevereiste trekkracht optrad alser sprakewasvanwisseling indegene diedemetingen uitvoerde.
Uitmetingenvanvruchtgewicht,vruchtvolume,pitgewicht enpitvolumekwamweer
naar voren dat Elmer eengrootvruchtigekers isendatvooralStevnsbaerkleingenoemdmagworden.HetpercentagedrogestofisbijStevnsbaerechter het hoogst (21,2%).
Getracht werd eenmethode tevinden om tekunnen nagaan of demate vanbloeden
vandevruchten bijdepluk betrouwbaar kanwordenvastgesteld. Daartoe werden
een aantalvruchten,waarvande steelwerd verwijderd,met de steelwond op filtreerpapier gelegd,waarbij enige druk werd toegepast.Na ongeveer 5minutenwerd
devruchtverwijderd; na droging werd de omvang vandedoor uitstromend vruchtsap
gevormde plek gemeten.Volgens diemethodevanwaarnemen bloeddenMeteor en
Rheinische Schattenmorellehet sterkst,terwijlKelleriis-16,Vitovaen Stevnsbaer
dat hetminstdeden.Waarnemingeninhetveld tijdenshetplukkenkwamendaar redelijk
goed mee overeen;Elmerwerdinhetveld echteralshetsterkst bloedend aangemerkt.
Om totbetrouwbaardere uitspraken over bloedenvolgens de gehanteerde methode
tekomen,zoudenstandaardisatie vande toegepaste druk enuitstroomtijd nodig
zijn; in 1984werd die gelijke behandeling bij de diverse rassen zoveelmogelijk
nagestreefd,maar ongetwijfeld nietbereikt.
Vruchtmonsters van alle rassenwerden ter beoordeling ophun verwerkingswaarde
voor kersen op sap enjam aanhet Sprenger Instituut gezonden.De gegevens uit
dat onderzoek zijn thans nog niet beschikbaar.
Met nadruk wordt gesteld dat alle hiervoor vermelde uitspraken bij kers (nog)
nietstatistischwerdenbeoordeeld ophunbetrouwbaarheid, zodat deze uitspraken
onder voorbehoud zijngegeven.
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SECTIETEELT KLEINFRUIT

Project PFW5:Teeltonderzoek aardbei
J.DijkstraenA.A.vanOosten
Bodemtemperatuur

in de vroege

stookteelt

Alsvervolg ophetonderzoekophetPFWenophetProefstationvoordeTuinbouw onder Glas (PTOG)teNaaldwijk werd doorhetConsulentschapvoordeTuinbouwinTielinsamenwerkingmethetPFWopeenbedrijf indeBommelerwaardeen
proefmetbodemtemperaturenineenvroege stookteelt aardbeien opgezet.Door
middelvanop20cmdiepte ingegraven tubileenslangenwerddebodemtemperatuur
injanuarienfebruari4°Cverhoogd.HetproefraswasRiva.
Uitdeintabel34samengevatte resultaten blijktdatverhogingvandebodemtemperatuur injanuari leidde toteenproduktieverlaging.Deplantenindeverwarmde objectengroeidenaanvankelijk sneller weg,maar bleven laterwatin
groei achter.Verhogingvandebodemtemperatuur alleeninfebruarihadvrijwel
geen invloed opdeproduktie.
Tabel 34.Invloed bodemtemperatuur opproduktievanglasaardbeien (Riva).
Bodemtemperatuur indeperiode*
T c,
TT~I~Z
c•
0 c,
5 jan.-2febr.
3febr.-26febr.
11,4°C
13,6°C
11,2°C
17,0°C
15,4°C
!4,2°C
15,8°C
17,6°C
14,7°C
17,1°C

Kg/m2

3,82
3,89
3,56
3,60
3,69

Middenoogstdatum
°
22april
21april
21april
20april
21april

* Bijdeeerste4objectenbehalve bodemverwarming ookbedverwarming opdegrond.
Opgemerktmoetwordendatookindeonbehandelde objecten,debodemtemperatuur
doordezachtewinter alvrij hoogwas(11°C),Deresultatenvandeproef komen
overeenmetdievanhetPTOG,waar ineenpotproef werd aangetoond datbijeen
luchttemperatuurvan12°Cgrondtemperaturenvan 14°tot18°Cinjanuarideproduktienadelig beïnvloeden.
Restwarmtebenutting
Het onderzoek inhetkadervanhetrestwarmtebenuttingsprojeetophetProefstationvoordeAkkerbouwendeGroenteteelt indeVollegrond (PAGV)werdvoortgezetmetderassenKarina,TeniraenTioga.Vergelekenwerden:geen toevoervan
bodemwarmte (0),warmtetoevoervan12°C 'swintersen25°C 'szomers (F)en
warmtetoevoervan30°Cgedurendehethele jaar (C).Dehelftvandeplantenwerd
afgedektmetgeperforeerdefolie.Zoweldebodemwarmtealsdefoliegavenvervroeging.Deinvloedvanhetafdekkenwaswatgroterdanvandebodemwarmteen
inobjectCwaserbijTeniraenTiogaduidelijk sprakevaninteractie tussen
afdekkenenbodemwarmte.Afdekkengafinditobject 14tot16dagenvervroeging,
tegen6tot9dagenindebeide andere objecten.BijKarinawerd door afdekken
inalleobjecten 11tot12dagenvervroeging bereikt.
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De invloed vande bodemwarmteop de produktie was per rasverschillend. Bij
Karinawas toevoer van bodemwarmte en afdekkenduidelijk nadelig voor de produktie. Bij Tiogawas ergeenduidelijk effectvan devervroegendemaatregelen en
bij Tenira had debodemwarmte eenpositieve invloed die echter door afdekken
enigszins werd verminderd. Evenals in 1983was er een tendens dat vervroegende
maatregelen eennegatieve invloed op devruchtgrootte hadden.
Bijde doordragende rassenOstara enRapella,geplant inhetvoorjaar,was
de invloed vanbodemwarmte op deproduktieminimaal.Welwas er opnieuw de
tendens dat debodemwarmte devruchtgrootte negatief beïnvloedde,hetgeenresulteerde ineen lager percentage eerstekwaliteit.
Gunstig washet effectvanbodemwarmte en afdekken op de vermeerdering
(najaarsplanting, tabel35).
Tabel 35.Invloed bodemwarmte op aardbeivermeerdering*.
Ras
Tioga**
Tenira***
Bogota

C+

C-

17,5
32,1
14,7

Gem.
10,6
16,7
11,8

F+

14,1
24,4
13,3

F7,4
12,9
7,6

Gem.
4,1
15,8
4,5

0+
5,8
14,4
6,1

05,2
7,5
3,8

Gem.
3,1
5,5
2,0

4,2
6,5
2,9

* Zie tekstvoor verklaring objecten.
** Gerooid 2augustus.
***Gerooid 28augustus.

Planttijdstippen

bij doordragende rassen

InHorst enWilhelminadorp werd, evenals in 1983,bij de rassen Ostara en
Rapelladirect plantenophet produktieveld inhet najaar vergelekenmet direct
planten inhetvoorjaar enmet planten ophet produktieveld inhetvoorjaar,na
eenopkweekperiodevan 3 tot 4weken inpotten indekas,uitgaande van gekoelde
planten. Inhet najaar werd geplant inde tweedeweekvan oktober, inhetvoorjaar op 18april.De plantafstand bedroeg inHorst 110x45 cmen inWilhelminadorp (90+60)x50 cm.Nu tijdig konworden geplant gavendevoorgetrokken planten
opbeide proefplaatsen eenvroege oogst,dehoogste produkties en grotere
vruchten (tabel36).
Tabel 36.Resultaten planttijdenproeven doordragende aardbeirassen.
Kg/m 2 *

Gem. vruchtgew. (g)

Rot
(%)

Middenoogstdatum

PFW

Horst PFW

Horst

PFW

Horst

PFW

Horst

0,95
1,11
1,54

1,27
1,25
1,91

11,0
11,6

14,6
14,4
15,0

5
2
10

8
7
12

27/8
27/8
22/8

20/8
24/8
15/8

1,46
1,11
1,63

1,39
1,26
2,15

15,9
13,9
16,6

17,8
17,9
18,5

0
1
5

7
6
8

1/9
31/8
29/8

26/8
27/8
18/8

Ostara
Herfstplanting
Voorjaarsplanting
Voorgetrokken plant

8,9

Rapella
Herfstplanting
Voorjaarsplanting
Voorgetrokken plant
* Eerstekwaliteit.
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Deproduktieverschillen zijn in 1984enigszinsvergroot door het slechteweer in
het najaar.Daardoor kwamvooral inWilhelminadorp bijherfst- envoorjaarsplantingwaarbij de oogst later opgang kwam,eendeelvan deproduktie nietmeer tot
z'n recht.
De conclusie isdat uit produktieoverwegingen devoorgetrokken,gekoelde plant
devoorkeur verdient.

Invloed

van GA en GA

op de vermeerdeving

van

doordragers

Bespuitingenmet 100en200mg per 1GA3 en 100mg per 1 Gk^+7 4wekennahet
planten inhetvoorjaar enbespuitingenmet 100mg per 1GA3 4en 6wekennahet
planten,hadden geenduidelijke invloed ophet aantaluitloperplanten. Opvallend
was de grotevariatie inhet aantal uitlopers van plant totplant.Vooral GA3
gafmoederplantenmet erg langgerekte bladstelen en lichtgroene bladeren.
Hoewel devermeerdering vandoordragers soms tewensen overlaat,werd indeze
proef,uitgaande van gekoelde envoorgetrokken planten (geplant 18april), een
hogevermeerderingsfactor gehaald.Ostara gaf bij oprooien eind september gemiddeld 67pootbare planten permoederplant;Rapella46.

Project PFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
A.A.vanOosten enJ. Dijkstra

Eerste beoordeling

nieuwe

rassen

Doordragende rassen en selecties
Debeoordeling van nieuwedoordragende selecties van het IVTwerd voortgezet.
Vande 4beproefde selectieswerd er 1afgekeurd wegens te lageproduktie en
tegenvallend vruchtuiterlijk en 1wegens een tegrote gevoeligheid voor
Verticillium.
De oudere selectie IVT 75326 bleek opnieuw even produktief als
Ostara enRapella,maar biedt tenopzichtevan deze rassen geenvoordelen.
Interessant iswel de erg produktieve selectie IVT 79191 met grote helderrode
vruchten die laat inhet seizoenbijde kelkwat wit blijven.De smaak ismatig.
Deze selectie isaangehouden voorverder onderzoek.
Tevenswerden een aantalAmerikaanse enFranse rassen beoordeeld. Deze rassen
voldeden geenvan alledoor te lage produktie en/of tekleinevruchten en/of
onvoldoende kwaliteit.
Korte beschrijving vanderassen:
Appelever:weinig produktief met onregelmatig gevormde, slecht smakende vruchten.
Brighton :matig sterkgroeiend gewas,voldoende tot goed produktief. Vruchten
lelijkmet opliggende zaden en eenvaak slecht gezette punt. Smaak
slecht.
Hecker :gedrongen gewasmet erg langevruchtstengels diever buitenhet gewas
uitsteken.Produktie goed,vruchtenvrij klein,erg stevig,helderrood metmatige smaak.
Marastar :gedrongen gewasmet langevruchtstengels.Matig produktief. Vruchten
donkerrood,dof met opliggende zaden,kwetsbaar enmatig van smaak.
Profusion: gedrongen gewasmet zwakke,kwetsbare vruchten diematig van uiterlijk
zijn en slecht smaken.
SuperbeRemontante Delbard: goedgroeiendgewas met langevruchtstengels. Rijke
bloeimet kleine bloemen. Produktief maar ergveel kleine vruchten
(hoog percentage tweede kwaliteit). Vruchten onregelmatig vanvorm,
stevig,donkerrood en goed van smaak.
57

Landelijke

beoordeling

Vroege vollegrondsrassen
InBreda,Horst,Resteren enWilhelminadorp zijn3vroegrijpende IVT-selecties
vergelekenmet Karina enKarola.Karinawas hetvroegst rijpende ras gevolgd
door Karola.Op alleproefplaatsenvoldeed Karola echter niet door tegenvallende
produktie en slechtevruchtkwaliteit.Devruchtenvan Karola blekenvaak bijde
kelk te scheuren,waardoor ookveel vruchtrot optrad. Het ras is inde vollegrond
zeker geenverbetering vanKarina.Van de 3IVT-selecties werd er 1afgekeurd. De
beide andereworden in 1985vergelekenmet Karina,Elvira enGorella enmet
enkele nieuwe selecties.
Industrierassen
De IVT-selecties 77020 en 77057 die geschikt lijkenvoor deverwerkende industrie (gemakkelijkdoppen,niet tegrotevruchten)werdenvergelekenmet
Confitura, Induka en Senga Sengana. Beide selecties waren opnieuw erg produktrief,hetdoppen gingwatmoeilijker danbij Senga Sengana enConfitura,maar
wasvergelijkbaar met het doppenvan Induka.Hetverwerkte produkt werd ophet
Sprenger Instituut als goed beoordeeld. Beide selecties zullen in 1985verder
worden beproefd.
Verlate teeltmet gekoelde planten
Het planttijdstippen- en rassenonderzoek werd voortgezet inBreda enNibbixwoud.Uit de in tabel 37 samengevatte resultaten blijkt datde produktie in
Breda aanmerkelijk hoger lagdan inNibbixwoud. Dit wordt voor een belangrijk
deelveroorzaakt door eengroter aantal planten perm 2 inBreda,namelijk 4,6
((90+72)x27 cm) tegen 3,2 ((120+60)x35 cm) inNibbixwoud. Ook heeftmogelijk de
vooral inNoord-Holland droge augustusperiode een rol gespeeld. Opbeideproefplaatsenwas deproduktie lager wanneer later geplantwas.Elsanta,IVT 77050
en inminderemateValeta,vertoonden veeluitval,waarschijnlijk tengevolge
van Vevtiaillium.
Ondanks deze uitvalwas Elsanta eenvan de produktiefste
rassenmet tevens een goede kwaliteit.De produkties van de andere rassenverschillenniet sterk,alwisselt de rangorde per plantdatum enigszins. IVT 77050
gaf eenbevredigende produktiemaar devruchtkwaliteit liet tewensen over:
matige stevigheid enbonte kleur.Deze selectiewordt nietverder beproefd. De
produktie van IVT 77191 was redelijk,devruchtenwarenvrij sterk gegroefd,
maar hadden eenmooie helderrode kleur enwarenvoldoende stevig.De selectie
wordt in 1985verder beproefd.
Tabel 37.Produktie (kgperm 2 eerste + tweede kwaliteit) planttijdstippenproef
gekoelde wachtbedplanten.
Produktie Breda

Produktie Nibbixwoud

8/5

12/6

6/7

14/5

18/6

10/7

Gorella
Elvira
Korona
Elsanta
Valeta
IVT 77050
IVT 77191

2,10
2,67
2,70
3,37
2,23
2,85
2,20

1,65
1,93
1,65
1,86
2,05
1,45
1,64

1,40
1,52
1,57
1,77
1,44
1,31
1,24

1,24
1,08
1,56
1,69
1,33
1,46
1,75

_

_

0,90
0,95
1,26
1,05
1,34
0,79

0,73
0,76
0,66
0,63
0,53
0,69

Gemiddelde
Middenoogstdatum

2,59
27/7

1,75
14/8

1,46
29/8

1,44

1,05
20/8

0,67
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2/9

Project PFW 7:Teeltonderzoek frambozen,bessenenbramen
J.Dijkstra enA.A.van Oosten

Framboos
Wegnemenvan jonge scheuten
Bij frambozenworden eind april -beginmeimeestal alle jonge scheutenverwijderd. Bij eenaantal rassen leidtdit tothet ontstaanvan grote aantallen te
korte scheuten (kleiner dan 150c m ) .Bij Schönemannwerd enkele jaren geleden
geconstateerd dat laat (eindmei -begin juni)selectief verwijderenvan de jonge
scheuten (uitdunnen tot 10à 12sterke scheuten permeter rij) tot gevolg had,
dat erna hetuitdunnen weinig nieuwe en tekorte scheuten ontstonden, terwijl
de overgebleven scheuten sterker waren.Dit gaf inhetnajaar eenarbeidsbesparing,terwijl de sterkere scheuten eenhoger produktiepotentieel hadden.
In 1984is in tweevoud hetbeginmeiwegnemenvan alle jonge scheutenvergelekenmet beginmei (=vroeg) enbegin juni (= laat)uitdunnen.Ten opzichte van
alleswegnemen leiddevroeg uitdunnen vooral bijMailing Promise tot een sterke
afnamevanhet grote aantal tekorte scheuten.Ook bij Spicanam het aantal te
korte scheuten af,terwijlbij dit ras het aantal langere scheuten beduidend
toenam. BijJochemsRoem enMailing Delight bleef het totale aantal scheuten
gelijkmaar nam het percentage erg lange scheuten (langerdan 250cm) toe.Bij
Schönemann enGlenClova leiddevroeg uitdunnen toteen sterke toenamevan het
totale aantal scheuten,voornamelijk scheuten langer dan 150cm.
Laat uitdunnen gaf tenopzichtevan alleswegnemen bij alle rassen een voldoende aantal lange scheuten (10-13 permeter rij).BijMailing Promise,Jochems
Roem enMailing Delight nam het aantal erg lange scheutenverder toe.
Behalve bij Spicawas de tendens aanwezig datvroeg uitdunnen ten opzichte
van alleswegnemen inhetzelfde jaar leidde tot eenproduktieverlies van 15à
20%. Bij laatuitdunnenwarende produktieverliezenkleiner.Devraag is ofde
produktieverliezen inhet volgend jaar gecompenseerd kunnenworden door een
hogere produktievande gemiddeld sterkere stengels.Het onderzoekwordt met
Mailing Promise enGlen Clovavoortgezet.
De teeltvanherfstframbozen
Bijdeherfstframbozenwerdendeplastic tunnels in 1984al inmaart aangebracht.De stengelswerden gedeeltelijk uitgedund tot 16permeter rij,gedeeltelijkwerd nietuitgedund. Niet uitdunnen gaf bij Heritage uiteindelijk 26vruchtdragende stengels permeter rij,bij Baron deWavre 20.De produktiegegevens zijn
samengevat in tabel 38.Hetvroeg aanbrengenvanhet plastic leidde bij Heritage
tot eenoogstvervroeging van 3,5 week waardoor eengoede aansluiting bij het
gewoneframbozenseizoenwerd verkregen.Deminder gunstige weersomstandigheden
leidden tot lagere produkties enmeer vruchtrot indevollegrond. Het aanhouden
vanmeer dan 16 stengels leidde niet tot produktieverhoging.

Zwarte bes
Plantafstanden
Inde plantafstandenproefmet Black Reward,Tenah enWestrawerden opnieuw
hoge produkties behaald (tabel 39).Bij Tenah enWestra gaven de stekkende
hoogste produktie. Bij de struiken gaf bij Tenah deplantafstand van 75 cmde
hoogste produktie,bij Black Reward enWestrade plantafstand van 50 cm.Nagegaanmoetworden ofdezeplantafstanden ookhet beste economische resultaat opleveren (hogere aanlegkosten).
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Tabel 38.Resultatenherfstframbozen 1984.
Kg/m2

ie

(%)

Vrucht- Gemidd. Datum
rot
vr.gew. middenoogst
(%)
(g)

kwal.

Heritage
- vollegrond
Heritage
- plastic tunnel
Baronde Wavre - vollegrond
Baronde Wavre - plastic tunnel

1,95
2,42
0,87
1,39

83
83
77
84

7,6
0,9
4,1
3,1

3,0
2,8
4,4
4,6

1okt.
6 sept.
25okt.
12okt.

Heritage
- 16stengels/m rij
Heritage
- 26 stengels/m rij
Baronde Wavre - 15stengels/m rij
Baronde Wavre - 20stengels/m rij

2,16
2,20
1,24
1,03

85
80
80
83

4,3
4,3
3,9
3,3

3,0
2,8
4,5
4,5

18sept.
19sept.
18okt.
20okt.

Tabel 39.Resultaten plantafstandenproef zwartebes.
Kg/m 2

Besgewi cht (g)

Aantalbe ssen/tros

1983

1984

1983

1984

1983

1984

1,04
0,95
0,89
0,80
0,65

2,73
2,28
2,52
2,43
1,77

1,2

1,1
1,2
1,2
1,2

6,9
6,3
7,0
7,5
8,0

8,2
7,5
7,2
7,9
9,0

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00
2,75x1,25

0,57
0,74
0,60
0,36
0,32

1,28
1,44
1,22
1,11
0,82

1,2

1,2

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

4,8
4,3
5,1
5,0
4,9

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00

0,67
0,62
0,50
0,40

1,14
0,78
0,62
0,46

0,9
1,0
1,0
1,0

0,8
0,9
0,9
1,0

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

4,9
4,4
4,8
4,8

Tenah
stek
struik
struik
struik
struik

2,75x0,25
2,75x0,50
2,75x0,75
2,75x1,00
2,75x1,25

1,2
1,2
1,2
1,2

1,2

Black Reward
stek
struik
struik
struik
struik

1,4

1,4
1,3
1,4

1,1
1,1
1,2
1,2

Westra
stek
struik
struik
struik

Bestuiving
In samenwerking met het Consulentschap inAlgemene Dienst voor de Bijenteelt
werd getracht na tegaan of de invloed van bijen op zetting en produktie is
vast te stellendoor inhetmiddenvan eenperceel bijenvolken teplaatsen enin
concentrische ringenopde8windrichtingen tot op afstandenvanmeer dan 100m
oogstwaarnemingen tedoen.Er kon geen invloed van debijen op zetting en produktieworden aangetoond.
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Rode bes
Snoeiproef
BijRotet,geplantvoorjaar 1983,wordt de invloed vanhet tijdstipvande
zomersnoei opproduktie enkwaliteit nagegaan.Hoewel deverschillen nog gering
zijn, lijktvroeg (inmei)beginnenmet de zomersnoei endeze selectief in2
keer uitvoeren, eenhogere produktie tegevendan laat (= 1juli) zomersnoeien.
Vergelijking virusgetoetst enniet-virusgetoetst materiaal
Het eerste produktiejaar gaf indeze proef,uitgevoerd met de rassen Jonkheer
van Tets, Stanza,Rosetta enRotet,weinig verschillen. Opvallend waswel dat de
groteverschillen inde zwaartevanhetplantmateriaal diegestrengeld warenmet
deherhalingen door het inknippenvande struikenna het plantennahet eerste
groeijaarvrijwelverdwenen.

Project PFW 8:Gebruikswaardeonderzoek bijframbozen,bessenenbramen
A.A.van Oosten

Framboos
Eerste beoordeling
Vande rassenGradina,Payallup Large enHaïdawerdenvoorjaar 1984proefrijtjes aangelegd voor een eerstebeoordeling.De planten ontwikkelden zich
goed.
Enkele plantenvanhet oude,bijnaverdwenen ras Preussenwerden opnieuwuitgeplantvoor beoordeling opvruchtkwaliteit.Voor dit ras,dat in Zuid-Duitsland
werd herontdekt,bestaat belangstelling vande zijdevande plantenkwekers.
Rassenproef
Inhetvoorjaar van 1984werd eennieuwerassenproef aangeplantmet 11rassen.
Indeze proef zijn opgenomen devroegrijpende rassenGlenClova (standaardras)
enGlen Prosen,demiddentijdsrijpenderassenRode Radboud (standaardras),Glen
Moy,Glen IslaenMagnifieDelbard ende laatrijpende rassen Schönemann
(standaardras), selectieToorenaar, selectieWestveer,Leo enJoy. Ineen randrij zijnvoorts uitgeplant Mailing Promise,Mailing Delight en Spica (allemaal
vroegrijpend) enJochems Roem (middentijdsrijpend).Alle rassen ontwikkelden
zichuitstekend zodat erna het eerste groeijaar alvan eenvolledige aanplant
gesproken kanworden.
Rassenproef op praktijkbedrijven
In 1981 zijn 6rassen op 10bedrijven uitgeplant voor beoordeling oppraktijkschaal.Vandevroegrijpende rassenwerd GlenClovabeter gewaardeerd dan
Mailing Delight (te terevruchten) en Spica (tekleinevruchten). Erwerd een
toenemende stengelsterftegeconstateerd bijGlenClova.Vande laatrijpende
rassenkreeg Schönemann devoorkeur boven Phyllis King,die teweinig produktief
werd bevonden enwaarvan devruchtenmoeilijk teplukkenbleken.
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Rassenproef herfstframbozen (zie ook project PFW 7)
Inhetvierde produktiejaar gaf Heritage opnieuw eenhoge produktie (1,81 kg
perm ) .Het laatrijpende ras Baron deWavreproduceerde beduidend minder dan
voorgaande jaren (0,89kg per m 2 ) .
Demiddenoogstdatum (50%geoogst)wasvoor Heritage 4 september envoor Baron
deWavre 19oktober.
Door het late jaar ende koude,natte herfst rijpten devruchtenvan Baronde
Wavre erg laat enwas ook de produktie laag.

Rode bes
Eerste beoordeling
In 1980werden 10Italiaanse selecties uitgeplant.Daarvanworden er na 1984
nog 3,namelijk A32,A105 enBil aangehoudenvoor verdere beproeving indevollegrond,omdat zegelijk ofvroeger bloeien en/of rijpen dan Jonkheer van Tets en
omdat de beskwaliteit redelijk is.De andere selecties vallen af omdat zegeen
betere eigenschappen haddendan derassen inhet huidige sortiment.
Vande 10selecties zullen er 5,namelijk A16,A22,A32,A105 en Bil,uitgeplantworden onder glas op 2praktijkb.edrijven.
Het Franse rasGroseille Raisin Industria rijpt indezelfde tijd als
Heinemanns Rote Spätlese en lijkt ookverder opdit rasmaar devruchten zijn
minder teer ende planten groeien gezonder.De Franse rassen Première Groseille
Raisin enGroseille GloireDelbard lijken eveneens opHeinemanns Rote Spätlese,
maar onderscheiden zichdaarvan niet ingunstige zin,behalve dat de planten
gezonder groeien.
Het Duitse rasMulka is een opvallend rasvanwege de zeer donkerbruine bessen
ende zeer latebloei enrijping.
De selectie Klayviel opdoor demooie,helderrode bessen,die goed vankleur
engrootte zijn.
Inopkweek voor beproeving zijn thans:LondonMarket,Junifer (beide uit
Frankrijk),Roodneus, 1967enAugustus (allevande heerMaarse uit Schellinkhout)enhet nieuwe rasRed Start (uit Engeland).
Rondomselecties
In 1984werd voor het eerst ineen 'gezonde'plant een 'zieke'tak gevonden
en ineen andere 'gezonde'plant een takdie 'ziek' leek.Verder werd in een
'gezonde' plant een tak gevondenmet heksenbezem.Het betrof in alle gevallen
plantenvande 'gezonde'kloonG2.
Deverschillen inproduktie tussen de 'gezonde'ende 'zieke'klonen bleef
onverminderd groot.De 'zieke'klonen gaven 0,83 kg perm 2 en de 'gezonde'
klonen 4,39 kg perm 2 . Ook debessenvan de 'zieke'klonenwarenveel kleiner
enhadden veelminder bessen per tros.
Het entenvan 'zieke'op 'gezonde'Rondomklonen en omgekeerd gaf ook inhet
vierde jaar nauitvoering geen overdracht van symptomen tezien.
DeRondomselectie uitWemeldinge produceerde in 1984belangrijk meer dande
standaard Rondommet grotere bessen enmeer bessen per tros. Door het late
voorjaar verliep debloeiontwikkeling traag enwaren deverschillen inbloeitijd minder grootdan invoorgaande jaren, toende selectie uit Wemeldinge
laterbloeide.
Rassen op praktijkbedrijven
In 1981 zijn 6rassen,waaronder de nieuwe rassenRolan (middentijdsrijpend)
enRovada (laatrijpend)uitgeplant op 20praktijkbedrijven,verspreid over het
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gehele land.De ervaringenvande proefveldhouders met denieuwe rassenbevestigende gunstige proefresultatenuitvoorgaande jaren ophet PFW (Jaarverslag 1983,blz. 52en53).
Op 2bedrijven inNoord-Holland,waar ookde proefrassen zijnuitgeplant,is
de Bangertse ziekte (Verticillium
albo~-atvuxn) eenprobleem. Rolanblijkt zeer
gevoelig te zijnvoor deze ziekte,evenals het standaardras Stanza.Ook Rovada
blijkt gevoelig; Rosetta enRotet zijnminder gevoelig enRondom isweinig of
niet gevoelig.

Witte

bes

Eerste beoordeling
Op grond van eenvoorlopige beoordeling opbeskwaliteit komende volgende
rassenvoor uitgebreidere beproeving inaanmerking:Witte Parel (afgeronde bladranden),Primus,Blanka,WittevanHuisman,Zitavia,Weisse ausJüterbog en
Werdavia.
HetFranse rasAmbreDelbard isgerooid.De planten leken ziek,de bessen
werden noodrijp enwarenverschrikkelijk zuur.De bloei enderijping waren
zeer laat.De trossenbleken lang.
Rassen- en herkomstenvergelijking
De produktiecijfersvande getande-bladrandtypen vanWitte Parel lagen in
1984gemiddeld ietshoger danvan de afgeronde-bladrandtypenvanWitteParel.
Dekwaliteit (bes-en trosgewicht en aantalbessenper tros)vande afgerondebladrandtypenwas ietsbeter.Voorlopig wordt devoorkeur gegeven aanhet
afgeronde-bladrandtype.

Zwarte bes
Eerste beoordeling
In 1984werden 2rassen,Burga enBlackGiantMissouri,toegevoegd aanhet
sortiment. BlackGiantMissouri is eenkruising tussen een zwartebes en een
kruisbes.
Strato en Strata zijngerooid nu gebleken isdat Strata synoniem ismet
Strato,waarmee in eenvoorgaande proef voldoende ervaring is opgedaan.
De andere rassenhebben zich in 1984niet inbijzondere zin onderscheiden.
Het aantal tebeproevenrassen isnu 12.
Rassenproef
De produkties vanderassen indeze proef waren in 1984 zeer hoog.Vande 14
rassen produceerden er 9meer dan 1,00kg perm 2 (tabel 40).Enkele voorlopige
indrukkenvan enkele rassen zijn:
Het nieuwe Engelse ras BenMoorewas tot nu toe slechtsmatig produktief.
- BlackDown geeft eenhoge produktiemaar de bessen zijn tamelijk teer ende
takken zijnslap.
Silgovalt opdoor zijngrotebessen.
- M.59-3 groeit ergwild en ismeeldauwgevoelig.
- Phoenixheeft grotebessendie goed van smaak zijn.
Voor machinale oogst énvoor oogstenmet dehand komendevolgende rassen in
aanmerking: Tsema,BenLomond,Phoenix en Black Reward.
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Tabel 40.Produktie in 1983 en 1984en overigegegevens gemiddeld over 1983en
1984.
Objecten

Tsema
Silgo
BenLomond
Meitgo
M59-3
Black Down
Phoenix
Green's Black
Baldwin
IVT-69010
Black Reward
IVT-69002
Westra
BenMoore

Produktie kg/m2
1984

Besgew.
(g)

Datum
begin bloei

0o£jstdatum

1983
0,59
0,39
0,44
0,39
0,22
0,73
0,44
0,67
0,58
0,30
0,42
0,31
0,51
0,41

2,08
1,53
1,94
1,19
1,97
1,81
1,38
0,59
0,90
1,03
1,27
0,72
0,74
0,94

1,12
1,63
1,17
0,93
1,13
0,98
1,17
0,79
0,73
1,08
1,26
1,23
0,95
1,19

29 april
30 april
I mei
2 mei
2 mei
29 april
8 mei
29 april
27 april
2 mei
2 mei
12 mei
29 april
8 mei

23
23
24
26
26
28
30
31
31
31
1
3
5
5

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus
augustus

Rassenvoor machinale oogst
Debeoordeling van 10rassen en 3 selecties op oogstbaarheid met eenmachine
bij een teler inRilland werd in 1984voortgezet.Alle rassen en selecties waren
redelijk tot goed oogstbaar;BenLomond kreeg debeste beoordeling,niet alleen
vanwege de plukbaarheid,maar ookdoor de goedebeskwaliteit endehoge produktie.
De beproeving vanMeitgo wordt beëindigd, omdat dit ras tegevoelig isvoor meeldauw.
Rassenproef op praktijkbedrijven
Ook in 1984werden degrootvruchtige rassenTenah,Phoenix en Black Reward
gunstig beoordeeld voor oogstmet dehand en afzet inkleinverpakking naar de
versemarkt.

Kruisbes
Eerste beoordeling
Misstek blijkt een synoniem te zijnvanAchilles en is omdie reden gerooid.
Invicta,een nieuw geelvruchtig Engels ras,bleek produktief en grootvruchtig
te zijn.Weisse Neckartal gaf opvallend grote,gelevruchten.
Rassenproef
Inhet derde oogstjaar gavendemeeste rassen bevredigende produkties (tabel
41). Whinham's Industrie B is een afwijkend type,dat inalle opzichtenminder
voldeed danhet normale typevan dat ras.Type B iswaarschijnlijk een onbekend
roodvruchtig ras.
Deprodukties vanGoudbal (geelvruchtig) envan denieuwe rassen Rosko (roodvruchtig)enGolda (geelvruchtig)bleven achter,omdat de groei inde beginjaren
stagneerde.Devruchtkwaliteit van deze rassenwas goed.
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Tabel 41. Resultaten rassenproef kruisbessen.
Produktie in kg/m2
I e kwaliteit

Whinham's Industry A
Whinham's Industry B
Achilles
Rosko
Goudbal
Golda

1984

1982- 1984

2,85
1,42
2,54
1,57
1,21
1,60

1,67
0,94
1,35
0,97
0,67
0,84

Gemidd.
Datum
vruchtg ew.
middenoogst
(g)I e kwal. (50%)
1984
1984
13,1

8,9
15,6
12,6
12,1
11,8

24juli
17juli
2 augustus
28juli
17juli
24juli

Rassenproef op praktijkbedrijven
Denieuwe rassenGoldaenRoskowerdengunstig beoordeeld zowelwat produktieals
vruchtkwaliteit betreft.Goudbalwerd geroemd vanwege de goede vruchtkwaliteit.

Braam
Eerste beoordeling
Vanhet nieuweAmerikaanse,doornloze rasHuilThornlesswerdende eerstevruchten
geplukt.Derijpingbegonongeveergelijkmet dievanBlackSatin,maar deoogsttijdwas
korter.Devruchtenwarensteviger enzoeterdandevruchtenvan Black Satin.Hoeproduktiefditnieuwerasis,kannaslechts1produktiejaar nog niet worden gezegd.
Wilson's Frühe gaf in 1984de eerstevruchten.De rijptijd was vroeg ende
vruchtenwarenmooi glanzend zwart envrij goed van smaak.De planten waren
helaas ongezond enwerden omdie redenvroegtijdig gerooid.
Ook debraamhybride Marion,dieveel opdeLoganbes lijkt,isgerooid omdat
de Loganbes beter voldeed.
Rassenproef
De produkties vandeverschillende rassen ontliepen elkaarminder daninvoortgaande jaren.Thornless Evergreen,die inde eerste jaren achter bleef inproduktie, trokwat bij. Eenverschijnsel dat invoorgaande proeven ook voorkwam.
Himalaya enAshtonCross produceerden ook nuweer dezelfde hoeveelheid
vruchten.AshtonCross had nu,anders danvorig jaar,groterevruchten dan
Himalaya enderijptijd was 6dagen later.
Black Satinhad, ondanks de terevruchten, een lager percentage vruchtrot
dan inrijptijd vergelijkbare rassen,zoals DirksenThornless.Devruchten van
Black Satinmoeten 2keer perweek geoogstworden en lopen daardoor een
kleinere kans om aangetast tewordendoor vruchtrot.
Taybes voldeed ook in 1984beter dandevergelijkbare Loganbes,die minder
produktief was enkleiner vanvrucht.
Rassenproef op praktijkbedrijven
In 1981werden op 5bedrijven 4rassenuitgeplant voor beoordeling op praktijkschaal.De nieuwe rassen Bedford Giant en Black Satinwordendoor de telers
niet gezien als eenverbetering vande standaardrassen Thornless Evergreen en
Thornfree.Alleen Bedford Giant zou eventueel opkleine schaal aangeplant kunnen
wordenvanwege devroege rijping endemooie,grote,eerstevruchten. Black
Satin isproduktief maar devruchten zijn teer.Daarommoet er 2keer per
week geoogstworden endatvindendemeeste telers bezwaarlijk.
Voor bijzondere kleinfruitgewassen zie project PFW 52op blz.41 e.v.
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SECTIE ECONOMIE

ProjectPFW44:Bedrijfseconomische vergelijkingvandepereonderstammen KweeA
en KweeC
J. Goedegebure

Al eengroot aantal jaren isde onderstamKweeA demeest gebruikte onderstam
indeNederlandse pereteelt.De laatste jaren echter komt de Kwee C steedsmeer
indebelangstelling. Devoornaamste redenen hiervoor zijndevroegere en hogere
produktie eneenminder sterke groeiwaardoor eenkleinere boom totdemogelijkhedenbehoort,hetgeen perspectieven biedt voor de intensivering van de beplantingen.NadelenvandeKwee C zijnde kleinere vruchten ende groterevorstgevoeligheid indevruchtboomkwekerij wat de prijsvande bomen nadelig zou
kunnen beïnvloeden.
Sinds 1972 zijnop landelijk niveau een aantal proeven uitgevoerd of nog in
uitvoering met deze onderstammenmet als proefrassen Conference enDoyennédu
Comice.Hoewel deze proeven zichkenmerkendoor eenveeljarig karakter ennog
niet allemaal afgesloten zijn,werd tochbesloten de tot dusverre verkregen
resultaten economisch te evalueren.De resultatenmoetendus als voorlopig
beschouwd worden.
UitdeproevenbleekdatvanhetderdetotenmethetnegendegroeijaarKweeC,zowel
bij Conference alsbij Doyenné du Comice,per boommeer produceerde danKweeA
(tabellen 42en 43). Het gemiddeld vruchtgewicht vanKwee Cwas lager.Het
verschil ingemiddeld vruchtgewicht had uiteraard gevolgenvoor demaatsortering.
Onderzocht werd of er sprakewasvan eenbetrouwbaar verband tussen gemiddeld
vruchtgewicht enmaatsortering. Voor beide rassenbleek dat het geval te zijn
zodat demaatsortering konworden afgeleid vanhet gemiddeld vruchtgewicht.
Hierdoor werd hetmogelijk door devruchtgrootte veroorzaakte prijsverschillen
inhet onderzoek tebetrekken.
Het gemiddelde aantal bomen per 0,9 ha op de onderzochte percelen bedroeg
1370, bij eenplantafstand van 3,75x1,75 m. Vanwege het geringere boomvolume
vanbomen opKwee C ishiervoor eenplantafstand gehanteerd van 3,40x1,40 m,
hetgeen overeenkomt met 1890bomen per 0,9 ha.
Tabel42.Resultaten van Conference opKweeA enKwee C.
Groei- Kg/boom

Gem. vruchtgew. (g) Ton/0, Îha

jaar

A

C

A

C

A

3
4
5
6
7
8
9

1,9
3,5
8,3
17,9
20,0
27,3
22,5

2,7
6,7
14,1
21,5
21,3
26,2
23,8

176
152
173
171
167
182
178

179
156
164
159
148
161
157

2,6
4,8
11,3
24,6
27,4
37,4
30,8
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Prij s/kg

(et)

C

A

C

5,0
12,7
26,7
40,6
40,2
49,5
44,9

124
115
123
122
121
127
125

126
117
120
118
114
119
117

Tabel 43.ResultatenvanDoyenné du Comice opKweeA enKwee C.
Groei- Kg/boom
jaar
A

3
4
5
6
7
8
9

0,6
1,7
3,0
7,0
6,3
17,7
17,0

Gem. vruchtgew. (g) Ton/0,9 ha

C
3,5
6,8
6,8
10,7
10,6
20,4
19,2

A

C

223
252
259
254
254
270
280

236
239
250
245
242
242
253

A

C

0,9
2,3
4,1
9,7
8,7
24,3
23,3

6,7
12,9
12,9
20,3
20,0
38,6
36,4

Prij s/kg

(et)

A

C

124
122
121
121
121
120
120

123
123
122
122
122
122
122

Totenmethetnegendegroeijaarkonovervoldoendeproduktiegegevenswordenbeschikt.Voor de jarendaarna is aangenomen dat de produktie zich ophet danbereikte niveau kanhandhaven.Voor het berekenenvande gemiddelde opbrengstprijs
werd gebruik gemaakt van gegevens vande Centrale Veiling Zeeland (tabellen 42
en 43).De levensduur vande beplantingen isgesteld op 25jaar.Omdat bij de
Kwee Chierover minder zekerheid bestaat,zijnderesultaten daarvan ook
berekend bij een levensduur van 18jaar.
De resultaten kunnenwordenvergeleken opbasisvan eenviertal kengetallen,
tewetende aanlegkosten,de netto-contante waarde vande tijdens de gehele
levensduur verkregen saldi,de annuïteit van dit bedrag ende terugverdientijd
(tabellen 44 en45).
Tabel 44.Economisch resultaat vanConference opKweeA (25jaar)enKweeC
(25en 18 jaar).
Onderstam
Bomen/0,9 ha
Levensduur (jaar)
Aanlegkosten
Netto-contante waarde (n.c.w.)
Annuïteit vanden.c.w.
Terugverdientijd (jaar)

KweeA
1370
25

Kwee C
1890
25

13.540
234.970
16.670
5,2

18.620
332.330
23.580
4,4

KweeC
1890
18
18.620
251.190
21.490
4,4

Tabel 45.Economisch resultaat vanDoyenné du Comice opKweeA (25jaar)en
KweeC (25 en 18 jaar).
Onderstam
Bomen/0,9 ha
Levensduur (jaar)
Aanlegkosten
Netto-contante waarde (n.c.w.)
Annuïteit vanden.c.w.
Terugverdientijd (jaar)

KweeA
1370
25
13.540
140.350
9.960
7,0

Kwee C
1890
25
18.620
261.430
18.550
4,5

KweeC
1890
18
18.620
192.480
16.470
4,5

De aanlegkosten zijnhet hoogst voor beplantingen opKwee Cvanwege het grotere aantal bomen per ha.De netto-contante waarde ishet hoogstvoor deKwee-Cbeplantingenmet een levensduur van 25jaar, zowelvoor Conference alsvoor
Doyenné du Comice. Omdat de netto-contante waarde geen goedevergelijking mogelijkmaakt bij ongelijke levensduur, is tevens de annuïteitvandenetto-contante
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waarde berekend. Bijvergelijking opbasisvandit kengetal blijkt KweeCmet
een levensduur van 25jaar voor beide rassen het beste resultaat tegeven,gevolgd door de beplantingen opKwee Cmet een levensduur van 18jaar.DeresultatenvanKweeA zijnhieraanduidelijk inferieur.
De tijd die nodig is om alleuitgaven diemet de aanleg en opkweek van de
beplanting gemoeid zijn via de ontvangsten terug teverdienen,wordt de terugverdientijd genoemd.Dit kengetal kan gezienworden als een indicatievan het
risicovande investering.Hoe korter de terugverdientijd,hoekleiner het
risico dat de investering niet zalworden terugverdiend. Uit de tabellen 44en
45 blijkt dat KweeA de langste terugverdientijd heeft,zijhet dat het verschil
bij Conference niet grootis.

Project LEI 449:Deontwikkeling vandefruitteeltindeprovincie Zeeland
(1974-1990)
J. Goedegebure enM.L.Joosse*

Inde provincie Zeeland werden in 1984besprekingen gevoerd met alsdoel te
komen tot eenfusievan de 4belangrijkste fruitveilingen indit gebied.
Voor het onderbouwenvandeze besprekingen bestond behoefte aan eencijfermatig inzicht inde teverwachten ontwikkeling van de fruitteelt inZeeland.
Dit onderzoek isuitgevoerd inhet kader vanhetLEI-onderzoek naar de concurrentiepositie vande belangrijkste fruitteeltgebieden inNederland. Tussen
het landelijke onderzoek ende studie over Zeeland bestaat een grotemate van
analogie.Deze studie kandan ook gezienworden als eendeelproject van het
landelijk onderzoek.
De inZeeland met appels enperen beteelde oppervlakte is inde onderzochte
periode (1974-1983)regelmatig gedaald, zijhet dat dedalingminder snelverliepdan inNederland alsgeheel. In 1983bedroeg het areaal fruitteelt inZeeland nog 88%vandat in 1974.Landelijk ishet areaal indezelfde periode tot
73% van de oppervlakte in 1974 ingekrompen.Devermindering was bij appel sterker danbij peer.Ten aanzien van het aantal fruitteeltbedrijven is eenzelfde
tendenswaarneembaar (tabel46).
Tabel46. Ontwikkeling vanhet areaal enhet aantal bedrijven inNederland en
Zeeland van 1974 tot enmet 1983.
Jaar

Oppervlakt =pitNederland

1974
1977
1980
1983

en steenvruchten
Zeeland

Aantal bedrijven
Zeeland

Nederland

ha

%

ha

%

aantal

%

aantal

%

31504
28382
24736
23147

100
90
79
73

4780
4570
4360
4211

100
96
91
88

9945
8283
6964
6358

100
83
70
64

1044
936
823
755

100
90
79
72

Bron:CBS,DenHaag.
* Het onderzoek isuitgevoerd door eenwerkgroep bestaande uit:Drs.A. Boers en
B. Mouris vande afdeling Tuinbouwvan het LEI,M.L.Joossevan het Proefstationvoor deFruitteelt enJ. Ruissenvanhet Consulentschap voor deTuinbouw teGoes.Alswerkleider fungeerde J. Goedegebure.
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Door de opkomstvannieuwe rassen zijn inhet appelsortiment belangrijkeverschuivingen opgetreden (tabel 47).In 1982namendenieuwe rassen inZeeland 14%
vanhet areaalvoor hun rekening.Dit isvoornamelijk tenkoste gegaanvan het
rasGoldenDelicious waarvanhet aandeelmet 11% terugliep.Het aandeel Boskoop
is inZeeland beduidend lager,het aandeel Winstonhoger dan landelijk. Inhet
peresortiment valt op,de steedsbelangrijker plaatsdie het ras Conference gaat
innemen.Het aandeel inde oppervlakte steegvan 30%in 1974 tot 39%in1982.
Het aandeel van BeurréHardy ende overige rassen neemt af. Stoofperenkomen in
Zeeland minder voor dan landelijk.
Tabel 47.Het sortiment van appels enperen inNederland en Zeeland in 1974en
in1982.
Neder land

Zeeland
1982

1974

Golden Delicious
Cox'sOrangePippin
Boskoop
James Grieve
Winston
Nieuwe rassen*
Overige rassen
Totaal appel

1982

1974

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

7025
4279
4851
1785

3981
2676
3381
1252

25
17
21
8
4

1013

605

32
20
22
8
3

34
24
13
7
10

-

-

11

-

-

23
20
14
8
10
14

3360

15

1771
2347

14

366

12

593
520
372
205
269
328
281

21905

100

15984

100

3022

100

2568

100

1811
1342

1934
1213

1275

35
22
8
13
22

490
378
276
52
423

30
23
17
3
27

574
371
183
77
263

39
25
12
5
19

5564

100

1619

100

1468

100

Conference
DoyenneduComice
Beurré Hardy
Stoofperen
Overige rassen

2558

26
19
11
9
35

Totaal peren

7096

100

760
625

576

430
712

736
398
206
303

11

* Jonagold,Karmijnde Sonnaville,Elstar,Gloster,Summerred,Alkmene,
Discovery.
Bron: CBS,DenHaag.
De leeftijdsopbouwende plantdichtheid vanhet appelareaal zijn inZeeland
gunstig, zowel absoluut als invergelijking met de landelijke situatie.Bij de
peren ishet aandeel jonge beplantingen relatief laag en zijn er slechts geringe
verschillen tenopzichtevanhet landelijke beeld. Sinds 1977 iser bij appel
sprakevan eenverhoogde rooi- enplantactiviteit; bij peer valt deze ontwikkeling pas sinds 1980 tebespeuren.
De handelsproduktie van appels inZeeland bedraagtmomenteel circa 68miljoen
kg envan peren circa 28miljoen kg; totaal circa 96miljoenkg.Per ha betekent
dit een produktieniveau van respectievelijk 26,7 en 19,3 ton,hetgeen gelijk tot
ietshoger isdanhet landelijk produktieniveau per ha.Deveilingaanvoer opde
4 betrokkenveilingen bedraagt ongeveer 52miljoen kg appels enperen,ruimde
helft vande Zeeuwse handelsproduktie.
Zowelvoor appels alsvoor perenwordtverwacht dat debeteelde oppervlakte
inZeeland zich zal stabiliseren en in 1990ongeveer gelijk zal zijn aandie in
1983(tabel 48).Inhet sortiment treden echter belangrijke verschuivingen op.
Bijde appels zullen denieuwe rassen snel inoppervlakte toenemen.Voor 1990
wordt een aandeel inde oppervlakte van circa 38%verwacht.Het aandeelvande
rassenGolden Delicious,Cox's Orange Pippin enWinston zalmet respectievelijk
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8,4en5%afnemen.Ookhet aandeelvande andererassen loopt,zijhet in
geringeremate, terug. Bij de perenwordt eenverdere stijging vanhet aandeel
Conference, tot 48%in 1990,verwacht.Dat zalvooral tenkoste gaanvan Beurré
Hardy ende groep overige rassen.
Tabel 48.Verwachte oppervlakte,sortiment enhandelsproduktie van appels en
peren inZeeland in1990.

Ras

Golden Delicious
Cox's Orange Pippin
Boskoop
James Grieve
Winston
Nieuwerassen*
Overige rassen
Totaal appel
Conference
DoyennéduComice
Beurré Hardy
Stoofperen
Overige rassen
Totaal peren

Areaal

Handelsproduktie

ha

miljoenkg

400
450
250
185
125
210

15
17
10
7
5
38
8

13,7
11,8
7,2
4,9
4,0
25,4
5,0

19
16
10
7
6
35
7

2620

100

72,1

100

720
370
120
90
200

48
25
8
6
13

15,4
6,7
2,4
1,5
3,8

52
22
8
5
13

1500

100

29,8

100

1000

* Jonagold,Elstar,Karmijnde Sonnaville,Gloster, Summerred,Discovery,
Alkmene.
Door de toegenomen rooi- enplantactiviteit wordt eendaling van degemiddelde leeftijd en een sterkereverhoging vande gemiddelde plantdichtheid vande
beplantingenverwacht.Het aantalbedrijven zalnog enigszins afnemen,hetgeen
quabeteelde oppervlakte echter gecompenseerd wordt door een toenamevan de
gemiddelde oppervlakte per bedrijf.
Als gevolg vanbetere teeltmethoden endoor verdere intensivering van de
beplantingen zaldeproduktie per ha toenemen.De handelsproduktie inZeeland
wordtvoor 1990geraamd op circa 72miljoen kg appels en circa 30miljoen kg
peren.Ten opzichtevan 1982 isdat een stijging met 5% zowel bij appels alsbij
peren. Overeenkomstig de ontwikkelingen inhet areaal zijnhet bij de appels
vooral de nieuwe rassen enbij perende Conference die eenbelangrijk groter
aandeel vande handelsproduktie voor hun rekening nemen.
De gemiddelde leeftijd vande beplantingenmet nieuwe appelrassen is in 1990
nog laag.Door hetvolledig inproduktie komenvan deze jonge beplantingen zal
inhetbeginvande jarennegentig de produktievandenieuwe rassennogmet 3
à 4miljoen kg toenemen.

Project PFW 64 (LEI496):Het verband tussen produktieniveau en vruchtgrootte
bij appel en de invloed op het bedrijfsresultaat
M.L. Joosse

De opbrengstprijs van appelswordt voor eenbelangrijk deelbepaald door de
vruchtgrootte. Uiteraard zijnook andere factorenhierop van invloed (bijvoor-

70

beeldvruchtkleur,verruwing,enz.).Deze factorenzijnechternietinhetonderzoekbetrokken.Doordiverseteeltmaatregelenkandevruchtgrootte beïnvloed worden. Een
belangrijke factor daarbij ishet produktieniveau. Indit onderzoek werd voor de
rassenGoldenDelicious,Cox's Orange Pippin enRode Boskoop nagegaanhoe groot
de invloed van het produktieniveau opdevruchtgrootte is enwat de gevolgen
voor de financieel-economische resultaten zijn.
Allereerst werd hetverband onderzocht tussenhet produktieniveau (kgper
boom)enhet gemiddeld vruchtgewicht; daarnawerd de relatie tussen het gemiddeld
vruchtgewicht endemaatsortering onderzocht.Dit gebeurde bijvoor de praktijk
normale produktieniveaus,behorende bij 1300bomen per havoor GoldenDelicious,
1100voor Cox's Orange Pippin en 1600voor Rode Boskoop.
Erbleek bijde 3onderzochte appelrassen, inhetvolproduktieve stadium,een
negatief verband tebestaan tussende produktie per boom enhet gemiddeld
vruchtgewicht.Een toenamevan deproduktie per boomvan 1kg leidde bij Golden
Delicious tot eenafnamevanhetvruchtgewicht met 1,17 g,voor Cox's Orange
Pippinwas dat 1,11 g envoor Rode Boskoop 2,98 g. Golden Delicious enCox's
Orange Pippin bewegen zichdus op ongeveer hetzelfde niveau;Rode Boskoop reageert duidelijk sterker opproduktieverandering.
Er isook eenduidelijkverband tussenhet gemiddeld vruchtgewicht ende
maatsortering: bij een toenamevan hetvruchtgewicht neemt het procentuele aandeel onder eenbepaalde vruchtmaat af endat bovendiemaat neemt toe.Middels
devastgestelde relaties kondemaatsortering bijverschillende produktieniveaus
wordenbepaald. In tabel 49wordt een rekenvoorbeeld gegevenvoor 2produktieniveaus.Duidelijk blijkt hieruit dat bij toenemende produktie het aandeel in
dekleinematen toeneemt,maar dat ookbij de grotevruchtmaten inabsolute zin
nogvan een toename sprake is.Ook deprocentuele verdelingvande maatsortering
isvermeld.
Tabel 49.Berekendemaatsortering inkg enprocenten bij 2produktieniveaus.
Vruchtmaat (0)
(mm)

Kg/ha

%

Kg 'ha

Z

Toename
(kg/ha)

totaal

40 000
13 640
26 360

100
34
66

50 000
21 420
28 580

100
43
57

+
+
+

10 000
7 780
2 220

30 000
9 220
20 780

100
31
69

40 000
15 760
24 240

100
39
61

+
+
+

10 000
6 540
3 460

40 000
13 710
26 290

100
34
66

50 000
24 400
25 600

100
49
51

10 000
10 690
690
-

Gold enDelicious
waarvan onder
boven

70
70

Cox' s Orange Pippin
waarvan onder
boven

65
65

Rode Boskoop
waar van onder
boven

85
85

totaal

totaal

+
+

Omde financieel-economischegevolgen tekunnenbepalen,moet er inzicht
bestaan indeprijsverhoudingenvandemaatsorteringen. Het verband tussen de
vruchtgrootte ende opbrengstprijzenwerd onderzocht voor de kwaliteitsklassen I
en II,bij eenbreedtevandemaatsorteringsklassen van 10mm. De seizoengemiddelden zijnberekend als gewogen gemiddelde vanmaandcijfers. De gegevens waren
afkomstig van deveilingen GeldermalsenenUtrecht enhadden betrekking opde
seizoenen 1979/'80tot enmet 1982/'83.
De resultaten zijnvermeld in tabel 50.Daaruit blijkt dat,naarmate de
vruchtgrootte toeneemt,de opbrengstprijs stijgt zowel bij klasse Ials klasse
II. Alleen bij Rode Boskoop komt eenuitzondering voor:vruchtenmet eendiameter
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groter dan 85mm zijn juist goedkoper dandemaat 75-85mm.Verder blijkt uit
deze tabeldat klasse Ialtijd beter betaald wordt danklasse II.Omdat aanvoer
inalleenklasse Iof IIniet reëel is,wordt ook deprijs per kgvermeld bij
aanvoer van 60%klasse Ien 40%klasse II.Indeverdere berekeningen ishiervan uitgegaan.
Tabel 50.Overzicht vande prijs per kg (gld.)per ras,maat- enkwaliteitssortering;gemiddeldenvandeveilingen Geldermalsen enUtrecht over de
seizoenen 1979/'80 tot enmet 1982/'83.
Ras

GoldenDelicious

Cox'sOrangePippin

Rode Boskoop

Vruchtmaat
(0)(mm)

Klasse I

60-70
70-80
80-90

0,62
0,98
1,08

50-60
60-70
70-80
80-90

0,38*
0,91
1,62
1,63

65-75
75-85
35-95

0,89
1,48
1,35

Klasse II

0,53
0,74
0,85
0,38

60%KlasseI
40%Klasse II
0,58
0,88
0,99
0,38

0,81
1,40
1,41
0,76
1,17
1,09

0,87
1,53
1,54
0,84
1,36
1,25

* Officieel geennotering: prijs klasseII.
Met behulp van deze gegevens zijnper ras saldosaldoberekeningen opgesteld bij
verschillende produktieniveaus.Deverschillen in saldo ten opzichtevan hetnormale produktieniveau zijnweergegeven in tabel 51. Hieruit blijkt dat denegatieve invloed van een stijgende produktie opdevruchtgrootte,bij de huidige
prijsverhoudingen tussen demaatsorteringen leidt tot betere financieeleconomische resultaten.Eenhogere produktiemetwatmeer kleinerevruchten is
dus onder de huidige omstandigheden teverkiezen boven een lagere produktiemet
naarverhouding grotere vruchten,alswe aannemendat dehogere produktie geen
andere factoren,zoalsvruchtkleur, inbelangrijkematebeïnvloedt.
Uiteraard zijnde resultaten sterk afhankelijk vandeprijsverhoudingen tussen
demaatsorteringen. Omde invloed van toenemende prijsverschillenna tegaan
zijn saldoberekeningen opgesteld waarbij de huidige prijsverschillen zijnverhoogd met percentages variërend van 10tot 200%bij eengelijkblijvend algemeen
prijsniveau (tabel 52).Voor dekleinematen ontstonden daarbij inenkelegevallennegatieve prijzen. Bij het berekenen vande saldi zijndeze op 0gesteld.
Uit tabel 53blijkt datbij Golden Delicious deprijsverschillen tussende
maatsorteringenmet 200%moeten toenemenvoordat een lager produktieniveau een
beter financieel resultaat oplevert dan eenhoger; 50 ton per hablijkt dan onvoordeliger te zijndan 45 en 40 tonper ha,maar gunstiger dan 30 en 35 tonper
ha.
Ookvoor Cox'sOrange Pippinwordt hetvolgens deze berekening pas bij een
toenamevan de prijsverschillenmet 200%voordeliger omminder kg per ha te
telen.Het besteresultaat wordtverkregenmet 35 tonper ha,terwijl ook het
normale produktieniveau van 30 tonper ha beter isdan 40 ton.De laagste produktieniveaus, 20en 25 tonper ha,gevende slechtste resultaten.
Zowelvoor GoldenDelicious alsvoor Cox'sOrange Pippin geldt dat een toenamevande prijsverschillen met 200%onwaarschijnlijk is,zodat gesteld kan
wordendat bij deze rassenvooralsnog hoge produktieniveaus aantrekkelijker
lijkendan lage.
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Tabel 51.Verschil insaldo tenopzichte vanhet normale produktieniveau
(gld./ha).

Ras

Ton/ha

60%klasse I, 40%klasseII

Golden Delicious

30
35
40
45
50

2.850
1.350
0
1.268
2.435

Cox's Orange Pippin

20
25
30
35
40

5.018
2.306
0
1.921
3.442

Rode Boskoop

35
40
45
50

4.062
0
3.719
7.403

Tabel 52.Prijzenbij toenamevan deprijsverschillen tussende maatsorteringen
(gld./kg,60%klasse I,40%klasse II)bij eenzelfdemiddenprijs.
Vruchtmaat (0)
(mm)

Prijsbij een toename van

10%

50%

100%

200%

Golden Delicious

60-70
70-80
80-90

0,56
0,89
1,00

0,47
0,92
1,08

0,37
0,97
1,18

0,16
1,06
1,37

Cox's Orange Pippin

50-60
60-70
70-80
80-90

0,31
0,84
1,57
1,58

0,03
0,77
1,77
1,79

0,31
0,67
1,99
2,01

1,00
0,47
2,46
2,49

Rode Boskoop

65-75
75-85
85-95

0,79
1,36
1,24

0,62
1,40
1,23

0,40
1,44
1,19

0,08
1,53
1,20

Ras

Bij een toenamevan de prijsverschillenmet 200%iser bij Rode Boskoopnoglang
geen sprakevan nadelige resultaten voor deproduktieniveaus hoger danhet normale
niveauvan 40 tonper ha.De financiële resultatenvandehoge produktieniveaus
zijnnog zoveelbeter,dat de prijsverschillen exorbitant sterk zoudenmoeten
toenemenvoordat het resultaat om zou slaan tengunstevan lagere produktieniveaus.Het feitdat degrootstevruchten een lagere prijs noteren dandemiddenmaat ishiervoor eenbelangrijke verklaring.
Het onderzoekwijst dus uit dat er onder gelijke produktieomstandigheden een
duidelijke negatieve invloed isvanhetproduktieniveau opdevruchtgrootte.Het
procentuele aandeel kleinevruchten neemt dan toe enhet aandeel grote vruchten
neemt af.Inabsolute zinechter is er,binnendebij het onderzoek betrokken
produktieniveaus,dank zijdehogere produktie,ook bij de grotere vruchtmaten
sprakevan een toename.
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Dit leidtbij dehuidige prijsverhoudingen tussendemaatsorteringen tot een
beter financieel-economisch resultaat voor dehogere produktieniveaus.Zelfs bij
eendrastische toenamevan deprijsverschillen tussendemaatsorteringen zullen
hoge produktieniveaus debeste financiële resultaten geven.
Duidelijk isdat het opvoerenvan het produktieniveau zijnbeperkingen heeft
wanneer dit andere kwaliteitsproblemen (bijvoorbeeld onvoldoende vruchtkleur) tot
gevolg heeft ofhet optredenvanbeurtjaren oproept.Wanneer deze grenzen inacht
worden genomen,geldt echter datvoor hetbedrijfsresultaatvan fruitteeltbedrijven het produktieniveau nog steedsvan groot belang is endat inde toekomst
voorlopig ook nogwel zalblijven.
Tabel 53.Verschil in saldo tenopzichtevanhet normale produktieniveau
(gld./ha,60%klasse I,40%klasse II)bij toenamevan deprijsverschillen tussen demaatsorteringen.
Ras

GoldenDelicious

Ton/
ha
30
35
40
45
50

Cox's Orange Pippin

20
25
30
35
40

Rode Boskoop

35

10%
- 2.736
- 1.288.
0
1.188
2.261
- 4.815
- 2.187
0
1.757
3.077
-4.038

40
45
50

74

Toename prijsverschillenmet

0
3.657
7.262

50%
- 2.392
- 1.088

100%

200%

- 2.022
- 883

- 1.270
- 430
0
0
662
81
1.099
- 201

0
935
1.706
-4.226
- 1.809

- 4.012
-3.682
- 1.629
- 1.324
0
0
0
1.211
892
299
1.819
1.037
- 424

-3.980
0
3.451
6.815

-3.910

- 3.819
0
0
3.206
2.775
6.264
5.300

AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Het proefveld teWilhelminadorp, in 1975begonnenmet de appelrassen Cox's
Orange Pippin enRode Boskoop,bleef ook in 1984gehandhaafd omdat de effecten
vandruppelen ende nawerking vanvroegere kalibemestingen nog tot enmet 1985
worden bestudeerd. De bodembehandeling wordt vanbegin 1983 afuniform uitgevoerd,datwil zeggenopdeboomstrookherbiciden evenalshetmulchenvan
gemaaid gras.Devergelijking vande tot in 1982uitgevoerde behandelingen:
chemische (C)ofmechanische (M)onkruidbestrijding opdeboomstrook met mulchen
vanhet gras opdeboomstrook (CC,MC)of opde grasbaan (CM,MM) isdoor de
ligging inhetveld, samenvallend met luwteverschillen doorwindkeringen,bijna
onmogelijk geworden. In 1984bedroegen de opbrengsten per boom bijde objecten
CC, CM,MC enMM voor Rode Boskoop respectievelijk 39,8,42,2,39,4 en37,6,
voor Cox's Orange Pippinwas dit respectievelijk 20,6,20,8,19,4en 18,5kg.
Deverschillenwijzen op een zeer kleinevoorsprong vande chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking. Het ligt indebedoeling het project eind
1985af te sluitenmet eengezamenlijk verslag over dit proefveld envroegere
bodembehandelingsproeven.

ProjectPFW11(IB111): Betekenisvanstikstof vooropbrengstenkwaliteit
P. Delver

Het onderzoek over 'N-mineraal' isafgeslotenmet een rapport en een publikatie. Conclusie isdat dehoeveelheid nitraat plus ammoniumstikstof indeboomstroken totbewortelingsdiepte (Nmin), rond 1maart vastgesteld, globaal houvast
biedtvoor het nauwkeuriger vaststellenvandebasisbemesting. Voorgesteld is
voor omstandigheden van grote stikstofbehoefte (verwachte hoge produktie;dichte
beplanting;matige vochtvoorziening engroei;geringe gevoeligheid voor stip,
zacht enachteruitgang vandevruchtkleur)debasisgift teberekenenuit:
140- lxNmininkgN per ha.Voor omstandigheden van lage stikstofbehoefte ((nog)
geenhoge produktie,wijde beplanting; grote groeikracht; gevoeligheid voor
bewaarziekten en teweinig kleurende vruchten)kan debasisbemesting wordenberekend uit: 80- lxNmin inkgN per ha.Inde praktijk komt dit er op neer dat
bij zeer lagewaardenvanNminhoogstens respectievelijk 120en60kgN per ha
alsbasisbemesting wordt gegeven. Inde loopvanhet seizoen kandandoor ureumbespuitingen of overbemesting aangevuld worden.
Ookdit project zal spoedigworden afgesloten,namelijkmet eenrapport over
het in 1977-1980uitgevoerde bemestingsonderzoek ophet Grondwaterstandenproefveld inOostelijk Flevoland. Van 1965 tot 1976werd dit onderzoek uitgevoerd
door deRijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
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Project PFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltenvanappelbladengrond
P. Delver

Bodembehandeling,

kalïbemesting

en

druppelbevloeiing

Inhet albij project PFW 10besproken proefveld wordt de nawerking van7
jaren zware kalibemesting (300kgK 2 0per haper jaar,gestaakt in 1983)bestudeerd.De bladanalyse van 1983 lietvoor beide appelrassen Cox's Orange Pippin
enRode Boskoop nogminstens evengrote bemestingseffecten opdeK-gehalten zien
als invoorgaande jaren toen ernog bemestwerd. Ookde opbrengsten in 1984
waren hoger door de kalibemesting. Op develdjes dievroeger (1976-1982)geenof
wel kalikregenwerd per boom bijCox'sOrange Pippin respectievelijk 17,8en
21,5kg geplukt.Bij Boskoop was dit 37,6 en 40,7kg per boom.

ProjectPFW49(IB305):Stipinappel
P. Delver

Bewaarproeven
Van appels vandiverseveldproeven werdenweer partijtjes bewaard omde invloed van enkelemaatregelen op stip en zacht te lerenkennen.
Van perceel 7 teWilhelminadorp,de grote proef over bodembehandeling, kalibemesting endruppelbevloeiing,werd de oogst 1983van Cox'sOrange Pippin tot
23januari bewaard.Er kwam nogalveel stip en zacht invoor waarvoor gezamenlijk devolgende percentages werdenvastgesteld: geen enwel kalibemesting 10,9
respectievelijk 27,0%, geen enwel druppelbevloeiing 13,1 respectievelijk 24,6%.
Het druppelen indeze proef gebeurt in 1ofmeer vande perioden I (1mei tot
15juni), II (15juni tot 1augustus) en III (1 augustus tot 15 september).
Vooral druppelen inperiode I leekdebewaarkwaliteitte hebbenverminderd: niet
enwel druppelen indeze periode gaf 18,9respectievelijk 28,5%stip enzacht.
Hoewel devergelijking mechanische onkruidbestrijding mét enchemischebestrijding zonder grondbewerking indeze proef na 1982werd opgeheven envervangen door chemische bestrijding op alleveldjes,leekhetverschil inbodembehandeling vandevoorgaande jaren nog indebewaarbaarheid van de oogst 1983
tot uiting tekomen:voormechanische en chemische onkruidbestrijding werd
gemiddeld 16,0 en 25,0%stip en zacht berekend.
Eendergelijk verschil tussendezemanieren van onkruidbestrijding kwam ook
inde totaleuitvalvande tot 20januari bewaarde partijtjes Rode Boskoop oogst
1983 naar voren.Door het hoge produktieniveau, 30kg per boom,warende
verliezen aanrot,scald, stip plus zacht echter zeer klein,respectievelijk 3,2
en 4,5%voor de genoemde behandelingen.
Tot nu toewerden vanbeide rassenvandeze proef jaarlijks 96partijtjesbewaard en op uitval beoordeeld. Wegens overbelasting en accentverschuiving bij
het bewaaronderzoek kon de oogst 1984nietwordenbewaard. Ook de oogst van het
laatste proefjaar, 1985,zal nietworden bewaard.
Inbufferrijenvandebovengenoemdeproef worden sedert 1981 bij 4 appelrassen
methoden van druppelbevloeiing vergeleken.Deze 'AGRIMED'-proef is opgezet in
hetkader van afspraken ineen internationale werkgroep over druppelbevloeiing.
Deze groep isdestijds geformeerd door en staat onder toezicht van hetDictoraatgeneraal vandeLandbouwvande EEG te Brussel.IndeAGRIMED-proef op perceel 7
worden posities vande druppelaars (tussen 2bomen of bij de stam) en aantallen
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(I, 1of 2per boom)vergeleken. Ookvandeze proef zijnpartijtjes vruchten
bewaard.
Demethodenvandruppelenveroorzaakten kleineverschillen invruchtgrootte.
Naarmate efficiënter water was gegeven namendevruchtgewichtenmeer toemaar
ook dekaligehalten inhetblad endebewaarverliezenaan stip,zacht enspot.
Zobedroegen depercentages stipplus zacht bij onbehandeld en,opbasis van
gelijkewatergiften per boom, 1druppelaar per 2bomen, 1perboom en 2per
boom respectievelijk 8,8%, 12,1%, 13,9%en 15,0%. Ditwaren gemiddelde percentagesvoor debewaarresultaten vanJames Grieve,Cox's Orange Pippin enKarmijn
de Sonnaville.Voor spot inJonathanwaren deze percentages respectievelijk 6,6,
9,2, 11,0en 15,6.Het ongunstige effectvandruppelen,veroorzaakt door hogere
vruchtgewichten enkaligehalten inblad envrucht,kan inbelangrijke mate
worden onderdrukt door fertigatiemet uitsluitend stikstofhoudende meststoffen.
Aanwijzingen hiervoor zijnverkregen ineenoriënterende fertigatieproef inrij
1vande grotebodembehandelingsproef opperceel 7.

ProjectPFW53(IB327):Druppelbevloeiingindefruitteelt
P.Delver

Druppelen in 3

perioden

Indeproef opperceel 7over bodembehandeling, kalibemesting endruppelbevloeiing wordt sedert 1976via 1druppelaar tussen elke 2bomenwater
gegeven in 1ofmeer van 3perioden: I (1mei tot 15 juni), II (15juni tot
1 augustus), III (1 augustus tot 15 september). Dit gebeurt alleen inperioden
vandroogte. Bijdevaststelling van de dagelijkse gift (het aantal uren
druppelen)wordtmin ofmeer uitgegaanvandeverdamping.De laatste jarenis
echter uitmetingen vande grondwaterstand op enkeleveldjes vastgesteld dat bij
intensief druppelen,bijvoorbeeld 5uur per dag,waarbij 20 1per boom (=3,6 mm)
wordt gegeven,verhogingenvande grondwaterstand ten opzichte vanniet-bedruppeldeveldjes optredenvan 1à 2dm.Omdat dit bij grondwaterstanden boven circa
130cmeennivellerende invloed kanhebben op het effect vanwater geven,wordt
de laatste jaren eenwat zuiniger waterbeleid gevoerd dan theoretisch gewenst
zou zijn.Het gaat er indezeproef inde eerste plaats omvast testellen in
welke periodewater gevenhetmeeste effectheeft.
Het seizoen 1984begonmet inmeiveel neerslag en tot augustus gemiddeld te
lage temperaturen.De behoefte aan extrawater was daardoor inde eerste twee
perioden niet groot.Tabel 54geeft een overzicht van de gemiddelde watergiften
over de afgelopen proefjaren.
Mede als gevolg van cumulatieve effectenvia betere groei invoorgaande
jaren zijn ook in 1984ondanks het aanvankelijk koele,sombere weer opbrengstverbeteringen door druppelen opgetreden.
Tabel 55geeft eenoverzicht vande in 1984enover alleproefjaren totnu
toeverkregen produkties.Zowel de kalibemesting als het druppelen hebben de
opbrengst verhoogd,Gezamenlijk,met druppelen in3perioden,werden door deze
behandelingen bij Cox'sOrange Pippin en Rode Boskoop respectievelijk 19%en 13%
hogere opbrengsten bereikt.Uit de gegevens komt de tendens naar voren dat het
water,uitsluitend gegeven inperiode I,weinig effect heeft gehad, terwijl de
hoogste opbrengst werd bereikt bij druppelen inalle 3perioden of althans in
periode IIenIII.
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Tabel 54.Watergiften per boomper dag (1)enper periode (mm),benevens de
totalewatergift per seizoenbij druppelen in alle perioden.

To-

Bevloeiingsperiod en
I. 1 mei- -15juni

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Gemiddeld

II.15juni

-1 aug.

III.1aug.

-15sept.

l/dag

mm

l/dag

mm

l/dag

mm

4,8
4,6
0
8,1
0
4,0
1,3
1,3
3,0

39
37
0
66
0
32

14,5

117

3,8
9,6
3,3

11
11

12,0

31
78
27
84
69
97
41
68

10,4

8,5
5,1
8,4

24

198
105
184
177
187
224
205
131
176

41
37
106
85
103
122
97
79
84

5,1
4,6
13,1
10,5
12,7
15,1
12,0

9,8
10,4

Tabel 55.Produkties inde proef over kalibemesting (+)endruppelen in 3
perioden (+,+,+ ) .
Kali-

Bevloeiingsperiode

bemes-

~Z

ting
1976-'82

Efficiëntie

II

Produktie inkg/boom
III

Cox's OrangePi ppin

Rode Boskoop

1984

1976 -'84

1984

1976- '84

16
21
20
22
21
20
21
17

117

37
39
38
43
41
40
40
41

198
208
210
224
209
211
219
220

127
130
140
131
133
140
127

van de wijze van druppelen

IndeAGRIMED-proef, inrandrijenvanhet bovengenoemde perceel,wordenbij
4 appelrassen sedert 1981 enkele posities enaantallen druppelaars vergeleken
bij gelijk waterverbruik per boom. Door aanvankelijk veel neerslag enkoelweer
werd pas laat enweinigwater gegeven.Alleen inaugustuswas sprakevan enkele
wekenvochttekort.De opbrengstanalyse liet onduidelijke verschillen,mogelijk
door hetdruppelenveroorzaakt, zien. Somswashet effectvanwater geven iets
gunstig, soms ongunstig.
Inrandrijen Gloster opM.9,geplant infebruari 1981,worden sedert 1983
naast onbehandeld vergeleken:druppelen via 1dop (41per uur)bij de stam,1
dop(4 1per uur)tussen2bomenen 2druppelaars perboomaanweerszijdenvandestam
(2x2 1per uur).Dewatergiftenperboomzijnsteedsgelijk.De randrijen maken
deeluitvan een internationale plantsystemenproef.Erwerd pas laatmet druppelenbegonnen endegiftenper boom waren laag,4 1per dag.De produktie bij
tweezijdig druppelenwas in 1984ietsmaar niet betrouwbaar lager danbij de
overigebehandelingen.Misschien isdit eengevolgvan lagere vruchtbaarheid
doorversterkte groei,want devruchtaantallen waren bij 2druppeldoppen per
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taal
(mm)

boom ookhet laagst,terwijl de scheutgroei inbeide proefjaren juist het sterkst
was.
Opde proeftuin teNumansdorp werd eveneens inrandrijenvan een internationaleplantsystemenproefmetappeleenvergelijkinggemaakttusseneen-entweezijdig
druppelen.Ditwerdgedaanbij2watergiften,namelijk41of81perboomperdag.De
boompjes,rasElstar,warenbegin1983geplantenhetdruppelenbegondatvoorjaar.Ook
in1984werdgedruppeldnaar4of81perboomperdag.Bijzondereomstandigheidwasdat
hetplantmateriaalzoweluitvertakte(geveerde)alsonvertakte(ongeveerde)boompjesbestond.Alin1983wasgeblekendatgeveerdplantmateriaaldroogtegevoeligerisdanongeveerd.Hetreageerdeopwatergevensterkermetextrascheutgroeienbijdezegeveerde
boompjesbleekdat1druppelaar(41peruur)op10cmvandestameenduidelijkbeter
effecthaddan2(21peruur,elkop20cmvandestam.Ditverschilwerdverklaarddoortragewortelgroeiendaardoormindergoedebereikbaarheidvanwaterdatopenigeafstand
vandestamwordtgegeven.Bijhetongeveerdeplantmateriaalgafwaterookduidelijk
meergroeimaarhierbijmaaktehetweiniguitofveelofweinigwaterwasgegeven enhoe.
De oogst inhet eerste produktiejaarwasbij geveerd materiaal veel groter
(8,5kg per boom)danbij ongeveerd (4,7). Water geven gaf inhet eerste geval
gemiddeld een 12%hogere produktie. Bij ongeveerde boompjes veroorzaakte groeibevordering uitstelvanvruchtbaarheid. Dit kwam totuiting in een 6% lagere
opbrengstvergelekenmet niet-bedruppeld.

Fertigeren, bemesten via de

druppelleiding

Inrandrijen GoldenDelicious opM.9van een internationale plantsystemenproef,geplant infebruari 1981,wordt sedert 1983 een-of tweezijdig druppelen
(gelijkwaterverbruik per boom)vergelekenmet onbehandeld. Het druppelen gebeurt
met niet ofwelverrijktwater waarindemeststof 18-18-18 isopgelost.Aanvankelijkwerd in 19844 1, later 6 1per dag per boom gegeven. Berekend naar 3500
bomenper hakomt dit neer op 148mm enbijverrijkt water op eenkunstmestverbruik naar 102kgN,P2O5 enK2O perha.Het druppelen, zonder bemesting enmet
niet-verrijkt water,veroorzaakte evenalsvorig jaar eenwat lichtere bladkleur;
hetfertigeren een donkerder kleur.Dehoogste opbrengst werd bereikt door
fertigerenvia 2druppelaars per boom (21peruur).
InNumansdorp werd met goed geveerde bomen,geplant 7december 1983,op een
herinplantperceel (appelna appel opM.9) eenproef begonnen over het effect van
fertigeren.Met demeststof 19-6-6werdenperioden enregelmaat van het toedienen endeverdeling vanhetwater over 1(41peruur)of 2 (21per uur)
druppeldoppenvergeleken. Ook kalksalpeter enkalisalpeter werden toegepast.
De proef,diemet 4appelrassen wordt uitgevoerd heeft sprekende effectenvan
hetverrijkenvandruppelwater opgeleverd. Waarschijnlijk zijnde omstandigheden
daarvoor uitgesproken gunstig geweest:geen bemesting opde grond;groeiremming
door hetvoorgewas appel opM.9;zwaar,geveerd endaardoor droogtegevoelig
plantmateriaal;veel regen indemaanden vóór het planten envooral injanuari,
maart enmei 1984waardoor wellicht wortelverzwakking en zeker uitspoeling van
stikstof uit debovengrond; potgrond inhet plantgatmaar géén afdekgrond rond
de stam.Tabel 56geeft eenoverzichtvande behandelingen,hetmestverbruik op
basisvande stikstofcomponent en enkele gewasreacties.De beste groeireacties
zijnverkregenmet demeststof 19-6-6 en continue verrijking (behandeling 3)in
plaatsvan periodieke (6).Tweezijdig fertigeren (7)verhoogde de effectiviteit
vandemeststoftoediening.Hierbij ontstonden extreem donkere bladkleuren,wellicht als gevolg van opdenduuroptredende zoutaccumulatie engroeiremming. Bij
kleinevochtplekken (2 1per uurvergelekenmet 4 1per uur;erwerd overwegend
slechts 1uurper dag gedruppeld)was de uitspoeling vanniet-opgenomen meststof
beperkt, zodat er aande randenvan devochtplekken tehoge zoutconcentraties
kondenontstaan.Het tijdig beëindigenvandemesttoevoeging (4)iswaarschijn-
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lijk eenmogelijkheid omde scheutgroei niet ongewenst lang te latendoorgaan.
Ookhetmestverbruikwordt zobeperkt.Laat fertigeren (5),waarbij evenalsbij
(1)en (2)aanvankelijk duidelijk stikstofgebrek ontstond, is een effectieve
methode om een te lichte bladkleur snel tecorrigeren.
Tabel 56.Behandelingen enenkele resultatenvan eenfertigatieproef opdeproeftuin teNumansdorp,gemiddeld over de appelrassenCox'sOrangePippin,
Jonagold,GoldenDelicious enKarmijn de Sonnaville,alle opM.9.Aantalbomen per ha 2400.

Behan-

Drup- Fertigatie
pelen meststof

Fertigatieperiode

Verbruik

de-

(kg

ling
nr.

N/ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
+
+
++*
+
+

-

-

19-6-6
19-6-6
19-6-6
19-6-6**
19-6-6
kalksalpeter
kalisalpeter

11/5-4/9
11/5-13/7
7/8-4/9
11/5-4/9
11/5-4/9
11/5-4/9
11/5-4/9

0
0
55
30
20
55
55
55
55

Groei- Bladgewicht
ende
scheu- ***

ten

ScheutBladgrootte prod.
stand- (m/boom)
cijfer

%24/7

**#*

8
11

61
51
14
46
75
37
39

0,33
0,31
0,37
0,37
0,32
0,37
0,40
0,33
0,35

5,3
5,0
6,8
6,7
5,2
6,2
7,3
6,4
6,2

*
Tweezijdig 2x2 1 per uur per boom.
** Eenmaal per 8-10 dagen inhoge concentraties.
*** Kortlot,gpervers blad 29 juni.
****Geschat 31 juli.

Proeven

elders

Ineenproef met in 1981 zeer dicht geplante bomenLombartsCalville opM.9,
op rivierklei indeproeftuinvanhet IMAG aandeGrebbedijk teWageningen,
wordt sedert 1982het effect nagegaanvan beregenen of druppelen,vergelekenmet
onbehandeld. Het gedeelte druppelbevloeiing ligt in een split-plot-schemawaarbijin1ofmeer jaren tussen 1982en 1984al of nietwerd gedruppeld. Het laatste
proefjaar, 1984,was eenuitgesproken beurtjaar metvan 0 tot 7kg per boom
variërende produkties die een analysevan behandelingseffecten onmogelijkmaakte.
Voortzetting van de proef met nog 1jaarwordt overwogen.
Ook de proef over beregening endruppelbevloeiing met in 1980geplante bomen
op deproeftuin teGeldermalsenwerd voortgezet.Hier wordt druppelbevloeiing
met druppelaars tussende bomen, 1perboom of 1per 2bomen,vergeleken
met beregenenmet 15of 30mm perkeer.De appelrassen zijnCox'sOrangePippin,
Karmijnde Sonnaville enGoldenDelicious. In 1984 zijnbij alle rassen door het
water geven produktieverbeteringen bereikt.BijKarmijnde Sonnaville wasberegening effectvoller dan druppelenmaar bij debeide andere rassenmaakte dewijze
vanwater gevenweinig uit.Druppelen respectievelijk beregenen gavenmeerproduktiesvan 18%en 22%bij Cox'sOrange Pippin,van 7%en 23%bij Karmijnde
Sonnaville envan 16% en 10%bij GoldenDelicious,vergelekenmet onbehandeld.
Beregening met 30mm per keer incombinatiemet nachtvorstbestrijding leekbij
Cox'sOrange Pippin enGolden Delicious opbrengstderving tehebbenveroorzaakt.
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2,8
3,7
6,4
5,9
3,8
5,3
6,5
5,2
4,5

Project PFW62(IB 353):Interpretatievandebladanalyse als basisvanhet
bemestingsadvies voor appelenpeer
P.Delver

Het inhetvorige jaarverslag al aangekondigde eerste rapport isklaar maar
nog niet verschenen. Ter ondersteuning vande inhoud vande vervolgrapporten
zijnweer bladmonsters verzameld omde invloed vandevruchtdracht enhet tijdstipvanmonstername envan het appelras opdeminerale samenstelling vanbasislanglotbladeren beter te lerenkennen.

ProjectPFW71:Voorspelling vandebewaarbaarheid vanappels doormiddelvan
vruchtanalyse
J. Oele

Verbetering
analyse

van de voorspelling

van de bewaarbaarheid

door middel van

vrucht-

Inde loopvan 1984kwamen de analyseresultaten beschikbaar van een onderzoek
naar het effectvan 3verschillende subbemonsteringsmethoden opde gehalten
aanmineralen bij devruchtanalyse.De reeds bekendeverschillen tussendemethodewelke het Bedrijfslaboratoriumvoor Grond- enGewasonderzoek hanteert ende
inEngeland (enophet proefstation)gebruikelijke methode werden nauwkeuriger
vastgesteld. Uitborenvanhet klokhuis bij devoorbehandeling (methode Bedrijfslaboratorium) geeft lagere gehalten aanmineralen danwanneer alleen de pitten
verwijderd worden.Gemiddeld over 10monsters was hetverschil 0,7 mg Ca en 0,4
mg Pper 100gvruchtvlees.
Met behulp vanvruchtanalysecijfers afkomstig van eenklimaatkamerproef van
de afdeling Fysiologiewerd geprobeerd eenverklaring tevindenvoor de grote
verschillen incalciumgehalte tussen afzonderlijkevruchtenmet een gelijkvruchtgewicht. Erwerd geenverband gevonden tussen calciumgehalte enplaats aande
boom,aantal bladerenbij devrucht of de lengtevanhet bijbehorende langlot.
Voor de naderevaststelling van deveranderingen van de mineraalgehalten
gedurende het groeiseizoenwerden in 1984devruchtmonsters geanalyseerd welke
gedurende de groeiseizoenen 1983 en 1984voor dit doelverzameld zijn.Het
betreft hiermonsters van 4proefplekkenvan Cox's Orange Pippin, 5van Schone
van Boskoop envanderassenGloster,Jonagold,Karmijn de Sonnaville enJames
Grieve ieder 1proefplek.
BijCox'sOrangePippin en Schonevan Boskoop blijkt hetverloopvan de
gehalten gedurende 1983nietveel anders geweest tezijndan invoorgaande jaren.
1984vertoonde echter een ander beeld.Vruchtgrootte endroge-stofgehalte waren
in 1984over degehele linie lager dan normaal.Het aanvankelijk zeer hoge
calciumgehalte vertoonde inde eerstehelft van augustus een sterkere daling
dan invorige jaren,maar waarschijnlijk dank zij het doorgaande achterblijven
vandevruchtgrootte ishet calciumgehalte tothet eindevan het seizoenrelatief hoog gebleven.Omdat het kaliumgehalte nietveelverschilde van voorgaande
jaren isdeK/Ca-verhouding in 1984duidelijk lager geweest dannormaal.
Als gevolgvandeze sterker dan normaledaling vanhet calciumgehalte in
augustus 1984kanmenverwachten dat de schattingenvande calciumgehalten bij
de pluk tenbehoevevandebewaaradvisering in 1984een tehogewaarde opgeleverd hebben,vooral bij devroeg bemonsterde percelen.

Invruchtmonsters,afkomstig van eenproefplekkenonderzoek uit 1983bij Schone
van Boskoop enKarmijn de Sonnaville (uitgevoerd door Ing.Hartman,Consulentschapvoor deTuinbouw (CT)teEmmeloord),werd geenverband gevonden tussen
tijdstip,aantal of soort vande calciumbespuitingenenhet calciumgehalte of de
verhoging ervanbij de pluk. In enkele gevallen,waarbij een calciumbespuiting
vlakvoor de plukwas uitgevoerd,werd eenrelatief hoog calciumgehalte gevonden.
Inde stipfactorenproef opde proeftuin teHorst wordt onder andere het effect
van calciumbespuitingen bestudeerd. Gedurende het seizoen 1983werd vanaf 6juli
11keer gespotenmet CaCl2 ophet ras Cox's Orange Pippin.Dit gaf inde vruchten
eenverhoging vanhet calciumgehaltevangemiddeld 0,4 mg Ca per 100g ten
opzichte van onbehandeld.
Voor het onderzoek naar deminerale samenstelling van andere rassendan Cox's
Orange Pippin en Schonevan Boskoop werdenvruchtmonsters geanalyseerd vanhet
bewaarseizoen 1983-1984,afkomstig uit een aantalbewaarproeven vanderden.Het
betrof hier devolgende bewaarproeven,met de aantallenmonsters daarachter
vermeld:
Sprenger Instituut, landelijke bewaarproef Jonagold (n= 10)
Sprenger Instituut,bewaarproef Elstar
(n= 6)
Sprenger Instituut,bewaarproef Karmijn
(n= 4)
Sprenger Instituut,bewaarproef Gloster
(n= 3)
CTEmmeloord,
bewaarproef Karmijn
(n= 16)
PFW,perceel 13
bewaarproef Jonagold
(n= 32)
Bijde proefmet het rasKarmijnde Sonnaville,afkomstig van CTEmmeloord was
het calciumgehalte bij de pluk negatief enhetkaliumgehalte ende K/Ca-verhouding positief gecorreleerd met debewaarbaarheid.EenK/Ca-verhouding S 20was
voldoende voor eengoedebewaring (< 87%gave vruchten).
De Jonagoldvruchten,afkomstig van perceel 13van het PFW,vertoonden een
goede bewaarbaarheid bij eengemiddeld calciumgehalte van4,2 eneen gemiddelde
K/Ca-verhouding van25.Meerdan 5% zacht werd inenkele gevallen gevonden bij
calciumgehalten lager dan 4,5 mg Ca/100g.

Vroege

vruchtanalyse

Voorhettweedeachtereenvolgendejaarwerdenindetweedeweek van julivruchtmonsters verzameld van 24proefplekkenvande rassen Cox's Orange Pippin en
Schonevan Boskoopvoor analyse opminerale samenstelling.
De analyseresultaten vanbeide proefjaren,gemiddeld over alle proefplekken,
zijnweergegeven in tabel57.
Tabel 57.Gemiddeld gewicht,%droge stof enminerale samenstelling van de
vruchten inde tweedeweek van juli (n=12)*.
Gemidd. %droge Mg/100 gvruchtvlees
vr.gew. stof —
"
"
(g)

Cox'sO.P.
Cox'sO.P.

'83
'84

26,2b
20,8a

12,9a
13,0a

127 a
132a

15,2a
17,0b

164a
177b

S.v. Boskoop '83 5 0 , 6 b 1 2 , 6 a 113a 1 5 , 6 a 158 a
S.v. Boskoop '84 3 3 , 8 a 1 3 , 1 b 118a 1 5 , 6 a 160 a

K/Ca
~ ~

10,6a
11,2a
9,5a
9,5a

Ca

12,7a
17,3b
12,3a
17,6b

13,4b
10,4a
12,6b
9,2 a

G e t a l l e n in eenzelfde kolom gevolgd door dezelfde l e t t e r v e r s c h i l l e n n i e t
betrouwbaar (P = 0 , 0 5 ) .
* Gehalten z i j n , zo mogelijk, g e c o r r i g e e r d op de invloed van de v e r s c h i l l e n in
vruchtgewicht.
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Uitde tabelblijkt dat bij beide rassenhet gemiddeldevruchtgewicht inde
tweedeweekvanjuliin1984belangrijklagerwasdanin1983ophetzelfde tijdstip.
Vooral de calciumgehalten,maar ook dekalium- enfosfaatgehaltenbij Cox's
Orange Pippin enhet droge-stofgehaltebij Schonevan Boskoop waren in 1984
hoger dan in 1983.Eenverklaring voor dezeverschillen kanmisschien gevonden
worden inde totaalverschillende weersomstandigheden inde periode tussen bloei
envruchtbemonstering: 1983was indeze periode warm endroog, 1984daarentegen
koud en somber.
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ProjectPFW39:Defysiologievandevrucht voordeoogstinverband metde
vruchtkwaliteit
J.Tromp

Invloed van de temperatuur
van de appelboom

in de periode

voorafgaand

aan de bloei op het gedrag

De in 1983uitgevoerde proef waarin bij Cox'sOrange Pippin de invloed van de
temperatuur indeperiodevóór debloei opdevruchtzetting,vruchtgroei,
minerale samenstelling vandevruchten en scheutgroei werd nagegaan (Jaarverslag
1983, blz. 63),werd,met 3jaar oude boompjes van hetzelfde ras,herhaald. Ter
herinnering,vanaf het stadiumvan rustwerd ineen sterkverschillend tempo (4
behandelingen)de temperatuur geleidelijk op 19°C gebracht.Tijdens debloei en
de restvanhet seizoenwas de temperatuur in allebehandelingen 19°C.Debestuivingwerd met dehand uitgevoerd. Voorzover beschikbaar kloppende uitkomsten
goedmet dievandevoorgaande proef.Zogaf debehandeling waarbij na dewinterrust de temperatuur snel op 19°Cwerd gebracht wederom het hoogste percentage
gezettevruchten (waargenomen 54dagen navolle bloei,berekend ten aanzienvan
het aantal bloemen), circa 17, tegenover het andere uiterste van slechts 7,
wanneer de temperatuurverhoging over eenveel langere periodewerd uitgesmeerd.
Erwarennochgroteverschillen ingemiddeld vruchtgewicht noch inaantal zaden
pervrucht.
Inbeide proevenwerd door inde bloeiperiode elkedag alle openbloemen te
tellen hetbloeiverloop nauwkeurig geregistreerd. Het bleek dat het temperatuurregimevan invloed isopde 'bloeisnelheid'.De uitkomstenvan de 2proeven
kloppen niet geheelmet elkaar.Welviel opdat debloei het traagst verliep
wanneer een aanvankelijk snelle knopontwikkeling werd vertraagd door de bomen
gedurende 2weken bij een lagere temperatuur teplaatsen.
Wat betreft de invloed van de temperatuur vóór debloei opdeminerale samenstelling van devruchten kwamen de gegevens van de in 1983uitgevoerde proef
beschikbaar. Het tempowaarinde temperatuur geleidelijk vanaf het stadium van
rust op 19°Cwerd gebracht bleek het niveau (uitgedrukt inmg per vrucht)van K,
MgenNniettehebbenbeïnvloed. Erwas evenwel een tendens dat het Ca-niveau was
verlaagd bij een trageknopontwikkeling vóórdebloei.
Inhetvoorjaar van 1984uitgevoerde bloemtellingen van de proef uit 1983
leerdendat debloemknopvorming geen invloed had ondervondenvanhet tempovan
knopontwikkeling voorafgaand aandebloei.

Metingen betreffende

de waterhuishouding

van de boom

Metmedewerking vanM.J.J.Maas (stagiair van deHTuS teDen Bosch)werden
opvrij uitgebreide schaal aanbladerenmetingen gedaanwat betreft dewaterpotentiaal, osmotische potentiaal endediffusieweerstand.Devraagstellingwas:
hoe reageert hetblad van appel,peer, els enpopulier,boomsoorten diewe in
veleboomgaarden naast elkaar aantreffen, op uitdroging, of anders gezegd,is
er eenverschil indewijzewaarop het blad voorkomt dat hetuitdroogt of de
manier waarop het zichverzet tegende gevolgenvanuitdrogen.
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Enkele uitkomstenvolgen hier.Demetingenwerdenuitgevoerd bij het appelras
GoldenDelicious,het pereras GénéralLeclerc,zwarte els en populier
'Vereecken'.
- Dewaterpotentiaal bij els enpopulier (-14 tot -16bar)was inhet gehele
groeiseizoen aanzienlijk hoger danbij appel (-18 tot -20bar) enpeer (-18 tot
-24bar).
Uithetverband tussen dehydrostatische potentiaal of turgor (hetverschil
tussen dewaterpotentiaal en de osmotische potentiaal) ende droogtetoestand van
hetblad kanworden afgeleid datbij eenzelfde procentueel waterverlies de
turgorbij appel enpeerminder snel afneemt danbij els enpopulier.
- Uitmetingenbij afgesnedenbladeren bleek dewaterpotentiaal waarbij dehuidmondjes sluiten (diffusieweerstand neemt sterk toe)bij peerhet laagst enbij
els enpopulier het hoogst te zijn;appelnam een tussenpositie in.Overigens
warendiewaarden lager dan depotentialen die gewoonlijk inhetveld worden
gevonden.Dit betekent dat indeboomgaard dehuidmondjes zelden sluiten als
gevolgvan een te lagewaterpotentiaal inhet blad.
Soortgelijkemetingen werden tevensverricht aanbladerenvanhet vroege
appelras Discovery enhetveel latere ras Schonevan Boskoop.Hierbij gaat het
omhet toetsenvan deveronderstelling dat de genetisch bepaalde verschillen
tussenbeide rassen tot uitingkomen inverschillen inwaterhuishouding endaarmee in assimilatenproduktie.

Project PFW60:Degroeistofhuishoudinginrelatiemet hetgedragvandeboom
J.Tromp

Rijping

van Jonagold

Inhetnajaar van 1983werdenrijpingsbepalingen (ethyleenafgifte,zetmeelwaarde)bij diverseherkomsten van Jonagold uitgevoerd (Jaarverslag 1983,blz.
64), met debedoeling degevondenverschillen inverband tebrengenmet eventueleverschillen inbewaargedrag. Debewaarresultaten kwamen inhet voorjaar
van 1984beschikbaar. Bewaar'ziekten' traden evenwel nauwelijks op,wat het
leggenvan enige relatie onmogelijkmaakte.
Het onderzoek wordtmet tendele dezelfde herkomstenvoortgezet.

Gehalte van absoissinezuur

in vruchtbeurzen

van appel

Gedurende enkele jarenwerdenvan eenperceel Cox'sOrange Pippinhet jaar
rond vrijveelvuldig vruchtbeurzen bemonsterd. Debedoelingwas daarinhet
niveauvan dediverse groeistoffen tebepalen. Technischemoeilijkheden maakten
dat dit slechtsvoor abscissinezuur (ABZ)gelukte.Uit de indit jaar verkregen
uitkomstenkanwordengeconstateerd dat zeer globaal genomenhetABZ-gehalte
(per eenheid van droge stof) inhetvoorjaar het hoogstwas.De laagste waarden
werdenvoor deperiode juli-augustus gevonden.Daarna leekweer een zekere
stijging op te treden.Verder konworden aangetoond,dat inhet algemeen het
ABZ-niveau inbeurzen zondervruchtenhogerwas dan inbeurzenmet vruchten.
Zoals bekend isbevordert ABZ devruchtval.
Tot dusverre isABZ gaschromatografischbepaald; debepaling isniet altijd
evennauwkeurig.Erwerd dit jaar ervaring opgedaanmet debepaling langs
immunologische weg (EIA,Enzyme-Immuno-Assay).Het isniet onwaarschijnlijk dat
deEIA-methodeeenverbetering inhoudt.
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Toediening van regulatoren
In 1982werd een potproefmet eenjarige boompjes van Cox's Orange Pippin uitgevoerd,waarinde invloed vanGA3 enGA4+7 (concentratie 500dpm) aldanniet
gecombineerd met de remstof PP333 (1000dpm)op de groei enbloemknopvorming werd
bestudeerd. Erwaren 2tijdstippenvantoediening, 'vroeg',enkelewekenna de
bloei en 'laat',kortnahet afsluiten van de scheutgroei.Om een eventuelenawerkingvande diversebehandelingen tekunnen constaterenbleven in 1983alle
groepen onbehandeld. Inhetvoorjaar van 1984werdenbloemtellingen enscheutgroeimetingen (groei 1983)uitgevoerd.Wat betreft debloemknopvorming was er
geenduidelijk na-effect:het percentage bloemtrossen (vanhet totaalvan bloemknoppen envegetatieveknoppen)was ongeveer gelijk inde diverse groepen.Opmerkelijk isechter dat de scheutgroei in 1983 inallebehandelingenwaarin in
1982PP333vroegwas toegediend, aanzienlijk was gestimuleerd; erwas geen stimulering (wellicht een geringe remming)bij de late toediening vanPP333.Ter
herinnering: inhet eigenlijke proefjaar (1982)wasvan eenduidelijkebeïnvloeding van de scheutgroei geen sprake.
In 2nieuwe potproeven met Cox's Orange Pippin, 1met eenjarige en 1met
tweejarige boompjes,werden deremstoffenAlar enPP333 (concentratie 1800respectievelijk 1000dpm)toegediend aldanniet incombinatiemet de gibberellinen
GAi,enGA7 (500dpm).Inde proefmet eenjarige boompjes is tevens de factor
'stand' (horizontaal tegenverticaal) opgenomen. Inbeide proeven staanwederomde scheutgroei enbloemknopvorming centraal.
In een inhetnajaar indeklimaatkamers uitgevoerde proefmet 3jaar oude
boompjesvan Cox'sOrangePippinwordt nagegaan inhoeverre er een interactie is
tussen de invloed vande temperatuur endievan de regulatoren GA^+7 enAlar op
de scheutgroei enbloemknopvorming. Er zijn 4 temperatuurregimes, teweten A.
temperatuur overdag continu 24°C,B. temperatuur continu 17°C,C. temperatuur
24°C tot 6wekenna debloei,daarna 17°C en,omgekeerd D. eerst 17°C,daarna
24°C.Denachttemperatuur is4-5°C lager.GA^+7 (concentratie 500dpm)enAlar
(1800dpm)werdenbijdebloei toegediend. Alleboompjeswerden ontbloemd. De
behandelingen zullen injanuari 1985worden beëindigd.
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ProjectPFW34:Toetsingvanfungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,van der Scheer

Aardbei
Sinds enkele jaren treedt ineen aantal gevallenvrijveel vruchtrot opbij
aardbei,veroorzaakt door de schimmel Gnomonia oomari. Die gevallen betreffen
vooral percelenmet eenmeerjarige teelt.Dat isniet zoverwonderlijk, omdat de
ziekteverwekker ookhet blad aantast,daarin overwintert envervolgens eenmassa
sporen produceert die zich tijdens regen (beregening)verspreiden. Inhet laboratoriumwerd het effectvan 17verschillende fungiciden op degroei van de schimmel op eenvoedingsbodem onderzocht.Enkelenieuwe fungicidenwaren indeze
toetsenveelbelovend. Ze remden reeds bij toepassing in lagedoses de schimmelgroeivolledig. OokvanBenlatewas slechts 0,5 mgper1nodigvooreenvolledige
groeiremming.Tochkon ineenveldproef met 6verschillende aardbeirassen met
dit fungicide,evenals in 1982,geen duidelijk bestrijdingseffectwordenverkregen.Dat gold evenzovoor de andere 4getoetste fungiciden,waaronder Rovral.
Overigenswasde aantasting indit in 1984tweejarige proefveld gering,ondanks
vrijveelbladaantasting in 1983.
Het telenvan aardbeien inwatercultuur wordt indepraktijkmet name belemmerd doorhet optredenvan rood wortelrot en stengelbasisrot. In samenwerking
met de Stichting ProeftuinNoord-Brabant teBredawerd ineenproefopstelling met
watercultuur inemmers als eerste het effectvan 4fungiciden onderzocht op
stengelbasisrot,veroorzaakt door Phytophthora
aactorwn. Hiervan isbekend, dat
ze tegenP/zz/top/zi/zara-schimmelsoortenwerkzaam zijn.De proefplanten werden
kunstmatig besmet endaarna gehangen ineenvoedingsoplossing waaraan eenfungicidewas toegevoegd. Er zijn 5proeven uitgevoerd en daarinvoldeden 3van de4
getoetste fungiciden. In eenvolgende serieproeven zalhet effectvan deze 3
fungiciden op roodwortelrot worden onderzocht.

Appel
Inhetkader vandeWerkgroep Verbetering Spuitmethoden indeFruitteelt werd
het onderzoek naar het effectvanbespuitingenvan appelbomenmet een neveldop
die slechts 100 1vloeistof perha afgeeftmet daarin 50%of 75%van de normale
hoeveelheid spuitmiddel,voortgezet.Deze dopwerd vergelekenmet een normale
neveldop die de gebruikelijke hoeveelheid van 150 1vloeistof perha afgeeft met
daarin denormale hoeveelheid spuitmiddel of slechts 50%daarvan.De schurftbestrijdingwas inalle gevallenvoldoende,dochmet 50%van denormalehoeveelheid middel in slechts 100 1vloeistof wasditmaar nauwelijks het geval.Indat
geval kwamwat schurft op debladerenvoor,maar niet op devruchten.Dat laatste
wasbijde onbespotenbomenwelhet geval.Debestrijding vande vruchtbladroller
enhet spintwas daarentegenmet 50%van denormale hoeveelheid middel in slechts
100 1vloeistof duidelijkminder goed danmet 1der anderebehandelingen.Wel
een goed effect opvruchtbladroller en spintwerd bereiktmet 50%van de normale
hoeveelheid middel indegebruikelijke hoeveelheid van 1501vloeistof perha.
Met de getoetste doppen isdus eenbesparing aanmiddelmogelijk;met de ene
spuitdop kan ook op dehoeveelheid vloeistof worden bespaard.
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Naar aanleidingvan eenvraag uit depraktijk of een fungicidebespuiting met
een spuitvloeistof waarin zichkalisalpeter en zwavelzure ammoniak bevinden,
schadekanveroorzakenbij appel,werd in samenwerkingmet deafdeling Bodemkunde eenproef uitgevoerd opCox's Orange Pippin.Elke proefboomwerd 1maal
- eindmei,half juni,danwelhalf juli -behandeld. Daaruit bleek dat alleen
eenbespuitingmet10of20gper1zwavelzureammoniak beschadiging van pas ontlokenbladerenveroorzaakte.Lagere doseringenvan zwavelzure ammoniakveroorzaakten geenbeschadiging. Datwas evenzo het gevalmet eenbespuiting met elk
der doseringenvankalisalpeter. Dehoogste dosering daarvanbedroeg 31,6g
per 1.Ooknevelenmet 5gper 1zwavelzure ammoniak of 8gper 1kalisalpeter
veroorzaakte geenbeschadiging. Geenvan debehandelingen veroorzaakte vruchtverruwing ofbeïnvloedde deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht. Inde
proef werd steeds zonder toevoeging van een fungicide gespoten.

Veer
In 1982bleek dat enkele bespuitingenmet 2kg Insegar in 15001water per ha
terbestrijding vanperebladvlo beschadiging en schadeveroorzaakten bij Beurré
Hardy.Voor debestrijding vandevruchtbladroller isminder van ditmiddel
nodig: slechts 0,6 kg in 1500 1water perha.Ookdie dosering bleek fytotoxisch
te zijnvoor bomenvanhet genoemde ras.Debladerenwarenna 2bespuitingen in
meimet een interval van 10dagenmisvormd endofgrijs gekleurd metbruine en
zwartevlekjes;devruchten glansdenwatminder.

Project PFW 50:Geleide bestrijdingvanschurftenmeeldauw bijappel
H.A.Th,van der Scheer

Het onderzoeknaar de invloed vanmeeldauw opdeproduktie enhet gemiddeld
vruchtgewicht bij Cox'sOrangePippin,GoldenDelicious enKarmijn de Sonnaville
werd voortgezet.In 1984varieerde dematevan aantasting (uitgedrukt inpercentage aangetaste bladeren aan langloten) tussen individuele bomenvan 4-68%bij
Cox'sOrange Pippin,van 1-73%bijGoldenDelicious envan 3-74%bijKarmijn de
Sonnaville. Inde loop der jaren is de aantasting sterker geworden ophetproefveld. In ditverslagjaar isdeproduktie voor het eerst negatief beïnvloed. De
vruchten zullennogbeoordeeldworden op grootte enverruwing.
Evenals invoorgaande jarenwerd eenrechtlijnig verband gevonden tussen de
secundaire aantasting -uitgedrukt inpercentage aangetaste bladeren aan langloten- endeprimaire aantasting inhet daarop volgende jaar -uitgedrukt in
aantal uitgelopen,doormeeldauw aangetaste knoppenperboom. In tabel 58 zijn
deberekende formulesweergegeven. Bij Golden Delicious kwam evenals invoorgaande jaren slechts sporadisch primaire aantasting voor.
Tabel 58.Verband tussen secundairemeeldauw (S)in 1983enprimaire aantasting
(P)in1984.
Ras
Cox's OrangePippin
Karmijn de Sonnaville

Regressie
P =0,958S- 1,262
P = 1.191S- 8,810

Correlatiecoëfficient
0,70
0,91

Omhet aantalbespuitingen tegen schurft enmeeldauw tekunnen verminderen
ishet onder anderevanbelang dat ineen gemengde aanplant geenvan de rassen
ergvatbaar isvoor eenvanbeide ziekten.Ten eindemeer inzicht tekrijgen in
dematevanvatbaarheid,werden inhet voorjaar 1983groepenbomen geplant die
per groep 1boomvan elkvan 30appelrassen omvatten.Per groepwerdenvoor het
eerst in 1984al dannietbespuitingen tegen schurft en/ofmeeldauw achterwege
gelaten.Van eendeelvan derassen isuit de literatuurbekend dat ze tegen
schurft en/ofmeeldauw resistent zijn.Ookde inNederland gangbare rassen zijn
indeproef opgenomen. Inde loopvan 1984werd de eerste aantasting zichtbaar.
Beide ziektenverspreidden zichvan oostnaarwest overhet proefveld,komende
vanuit de oudere,aandeoostkant gelegenbeplanting van deproeftuin.Met uitzonderingvan Prima,bleven rassen die elders als schürftresistent teboek
staan,ook ophet onderhavige proefveld vrijvan deze ziekte.Eveneens vrij van
schurft bleven Discovery enLombarts Calville.Geenvan de rassenbleef geheel
vrijvanmeeldauw.
Het onderzoek naar demogelijkheid om indemaanden juni en juli te besparen
opbespuitingen tegen schurft enmeeldauwwerd voortgezet.Op 3van de 4bedrijvankwamenbeide ziekten zoweinig voor,datvanaf half juli daartegen nietmeer
opdeproefpercelenwerd gespoten.Welwerd ernog tegenvruchtrot gespoten.
Uiteindelijk werd geenvruchtaantasting opdeze 3percelen geconstateerd; ook
kwambladaantasting later inhet seizoennauwelijks voor.Ophet ene bedrijf
kwam daarentegen omstreeks begin juli op 4%van de scheuten aanGolden Delicious
inhet proefperceel schurftvoor en op een contrôleperceel ophetzelfde bedrijf
zelfs op 6,5%; reden ommet debespuitingen door tegaan,maarmet een interval
van 14dagen.Uiteindelijk viel de aantasting bij depluk ergmee: slechts enkele
procentenvande scheutenbezaten aangetast blad enop geenvande 500gecontroleerdevruchtenwerd schurft gevonden.Welwas dathet geval op 1van de 500
vruchtenvanhet ras Odin,dat een even sterkebladaantasting vertoonde als
GoldenDelicious.Meeldauwwas opditbedrijf geen probleem.

ProjectPFW51:BiologieenbestrijdingvanNectria

galligena

inboomgaarden

H.A.Th,van der Scheer

Het onderzoek naarhet effect vanherfst-enwinterbespuitingen met 0,2%
TopsinM sp.pdr.in combinatiemetverschillende behandelingen van kankerplekken
opdëuitbreiding van de ziektebij Cox's Orange Pippin,opde fruitproduktie
enophet optredenvanNectria-vruchtrot werd voortgezet.De resultaten komen
overeenmet dieverkregen inhetvoorgaande jaar.
Snoeiwondenvormen invalspoortenvoor ziekteverwekkende schimmelsporen.Ter
voorkoming vandergelijke infecties werden 'spuitende' snoeischaren ontwikkeld,
diemet iedereknip eenbeetje vloeistof (waarin een fungicide) spuiten op de
schaar en op de snoeiwond. Inmaart 1984werden 4van dergelijke spuitende
snoeischaren getoetst op scheuten op eenmoerbed van appelonderstammen M.2.Als
spuitvloeistof werd 0,2%TopsinM vloeibaar toegepast.Als infectiebron dienden
sporulerende,verkankerde takstukken diebovenhetmoerbed hingen.Tevens werden
alle snoeiwonden 1dag nahet snoeien ooknog ingesmeerd met een sporensuspensie
van Nectria
galligena.
Indecember 1984werdende ingeknipte scheutenbeoordeeld op aanwezigheid van sporenvan de ziekteverwekker.Op dat tijdstip kwam
op ongeveer 40%van de onbespoten scheuten de ziekteverwekker sporulerend voor.
Met een snoeischaar voorzienvan een experimentele spuitinrichting werd deze
mate van aantasting met ongeveer 90%verminderd.Met de indehandel verkrijgbare spuitende Felco-snoeischaren (aldanniet pneumatisch)werd demate van
aantastingmet ongeveer 65%verminderd. Devierde snoeischaar diebeproefd werd,
voldeed daarentegenniet.

ProjectPFW55:Biologieenbestrijding vansecundaire (ofincidenteel
voorkomende) plageninfruitgewassen
H.A.Th,van der Scheer

Inhet verslagjaar werd alleen onderzoek verricht naar debiologie enbestrijding vanperebladvlooien. In samenwerking met IPO/De Schuilenburgwerd op
enkele bedrijven het verloop van depopulaties perebladvlooien enhunroofvijandennagegaan.Zowel Psylla pyri als P. pypiaola kwamen (inbepaalde gevallen
talrijk)voor.Daarentegenwerden roofwantsen omstreeks april in slechts kleine
aantallen aangetroffen en daarnapasweer inaugustus/september. Inde tussenliggende periode zullen de (vele)bespuitingenmet endosulfan enazinfos-methyl
(tegendevruchtbladroller) er zeker toehebbenbijgedragen dat de populaties
roofwantsen zichnietkonden ontwikkelen.Door de afwezigheid van roofwantsen
injuni/julikonhet inde literatuurbeschrevennegatieve effect vanbespuitingenmet een synthetisch pyrethroïde op dezenuttige insektenniet worden
vastgesteld.
Vervolgens is in september opkleine schaalhet effectvan een bespuiting
met 0,15% Luxan Captan 83%spuitpoeder endatvan eenbespuiting met 0,1% Topsin
M sp.pdr.opde roofwants Anthoooris•nemoralis
onderzocht.Daartoe werden
scheuten aan perebomenvanhet rasDoyenné du Comice,diebezetwarenmet
eieren en larvenvan perebladvlooien, geheelnat gespoten envervolgens ingehoesd tezamenmet 6roofwantsen per scheut. 6dagen later bleek ervan een
nadelig effect geen sprake.
Het effectvan insekticiden opperebladvlooien werd eveneens met behulp van
ingehoesde scheuten onderzocht.Van de getoetste,inNederland toegelaten
middelen voldeden 0,2%AseptaTetranyx,0,15%LuxanEndosulfan 50%spuitpoeder
en0,075% Ultracid het beste tegenvolwassen perebladvlooien. Een bespuiting
met 0,1%Luxan Carbaryl 50%spuitpoeder was wat minder effectief;een bespuiting
met 0,1%Dipterex spuitpoeder ofmet 0,15% LuxanAzinfos spuitpoeder voldeed
daarentegen inhet geheelniet.Eenbespuitingmet 0,1% Dimilin spuitpoeder25%
was alleen effectief als deze op afgezette eierenwerd uitgevoerd. Eieren diena
debespuiting met ditmiddel werden afgezet,ontwikkelden zichverder normaal
evenals de ontstane larven.Ook 2nieuwemiddelen -MK-936 en SN 72.129 -werden
beproefd. Beidewaren zeer effectief tegen larven; laatstgenoemde middelwas
eveneens werkzaam tegenvolwassen perebladvlooien.
Ookna deplukkan inkorte tijdhet aantal perebladvlooien in een pereboomgaard snel toenemen als gevolgvanmigratie. Inhoeverre op datmoment eenbespuitingmet 2700gThiodanspuitpoeder Conc. plus 4,5 1AseptaTetranyx in 1800
1water per ha effectief is,werd op 29november 1984onderzocht.Voor ennade
bespuiting isde groottevan de populatie vastgesteld (zie tabel 59).Uit de
tellingenblijkt dathet effectmaar heelmatigwas.
Tabel 59.Het effect vaneenbespuiting op 29november 1984met endosulfan plus
amitraz op een perebladvlopopulatie.
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H.A.Th,vanderScheer
Aardbei
Inmaart 1984werdendoordeafdelingVeredelingsonderzoekKleinfruitvanhet
IVTzo'n15plantenvanelkvaneengrootaantalaardbeirassenen-selecties
geleverdmethetdoelzetetoetsenopvatbaarheidvoor Alternaria alternata, de
veroorzakervandepaarse-vlekkenziekte.Vandegelegenheidwerdgebruikgemaakt
omdeplantentevenstetoetsenopvatbaarheidvooronderandere Gnomonia oomari ,
veroorzakervanbladvlekkenenkelk-ensteelrot.Hetresultaatvandezeproeven
issamengevatintabel60.Vaneenaantalrassenblevenalleplantenvrijvande
paarse-vlekkenziekte,maarvangeenderrassenwarenalleplantenvrijvanbladvlekkenveroorzaaktdoor Gnomonia oomari.
Tabel60.Vatbaarheid (0-3)vanaardbeirassenen-selectiesvoortweeziekteverwekkers.
Ras/selectie

Alternaria

alternata

Gnomonia oomari

Bogota
Confitura
Elsanta
Elvira
Gariguette
Gorella
Induka
IVT74112
IVT75247
Karina
Karola
Korona
Ostara
Rabunda
Rapella
RedGauntlet
SengaSengana
Sivetta
Tago
Tamella
Tenira
Tioga
Valeta
* 0=nietvatbaar;1=weinigvatbaar;2=matigvatbaar;3=zeervatbaar.
Devatbaarheidvoor Alternaria
alternata werdbepaalddoormiddelvanbesmettingvanopgepotteplantenmeteensporensuspensievandeziekteverwekker,waarnadeplantenineenkasonderwaternevelingverbleven.Ditomdeomstandigheden
voorhetslagenvandeinfectieszogunstigmogelijktemaken.Eeneenvoudiger
methodeomvatbaarvanniet-vatbaartescheidenbleekhetbesmettenvanbladponsjes (018mm)meteensporensuspensie tezijn.Nadebesmettingverbleven
dezeponsjesondervochtigeomstandighedenineenpetrischaal.Opbladponsjes
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vanvatbare plantenwaren reeds 2dagenna debesmetting kleine zwarte stipjes
te zien.Nog 1à2dagen laterverkleurde zo'nbladponsje van groennaar bruinzwart.

Appel
Eind 1983werd eenproefmet GoldenDelicious opM.9v.v. afgesloten,waarin
het effectwerd onderzocht van de aanwezigheid vanwortelknobbel enhet aldan
nietverwijderen daarvanvóór het planten (voorjaar 1977)op de groei endeproduktie. Bij aanvangvan deproef zijndebomen perherhaling geselecteerd opgelijkheid quagewicht engeveerdheid,maar achteraf bleek dat debomenmet
knobbels gemiddeld eenwatkleinere stamdiameter bezaten dan debomen zonder
knobbels.Die achterstand bleef steeds bestaan inde loop der jaren.Hetverwijderen vanknobbels en/of wortels leidde inhet eerste jaar daarna tot een
minder sterke scheutgroei dande aanwezigheid vanknobbels.Nahet eerste jaar
was dit effect opde scheutgroei nietmeermerkbaar.Welwas elk jaarmerkbaar,
dat debomenmet knobbels eenminder goede scheutgroei vertoonden dan debomen
zonder knobbels.Vermoedelijk moet dit toegeschrevenworden aandebij aanvang
reedsbestaande verschillen in stamdiameter.Hetverwijderen van de knobbels
remde ineerste instantie degroei,maarnahet eerste groeijaarwerd de groei
van debomenwaarvan deknobbels verwijderd warenbeter dan dievanbomenmet
knobbels. Bomen zonderknobbels,waarbij bovendien geen rigoreuze wortelsnoei
is toegepast,produceerden veruit hetmeeste fruit.Het isdusvanbelang dat
leverbarebomen vrij zijnvanwortelknobbel.Als debomen eenmaal knobbelsbezitten, ishetverwijderenvan deze knobbels nietmeer van invloed op deproduktie. Dit ondanks eenbetere groeivan debomenwaarvan deknobbelswaren verwijderd. In deproefwerd geen effectvande objecten ophet gemiddeld vruchtgewicht
waargenomen.
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LIJST VANMIDDELEN,voorkomend indit verslag

HandeIsprodukt

Actieve

stoffen

Fungicidenenbactericiden
Benlate

50% benorayl

LuxanCaptan 83% spuitpoeder

83% captan

Rovral

50% iprodion

TopsinM sp.pdr.

70% thiofanaat-methyl

TopsinM vloeibaar

500g/l thiofanaat-methyl

Insekticidenenacariciden
Apollo

50% bisclofenterine

Asepta Tetranyx

190g/l amitraz

Dimilin spuitpoeder

25% diflubenzuron

Dipterex spuitpoeder

80% trichloorfon

Insegar

25% fenoxycarb

LuxanAzinfos spuitpoeder

25% azinfos-methyl

Luxan Carbaryl 50% spuitpoeder

50% carbaryl

LuxanEndosulfan 50%spuitpoeder

50% endosulfan

MK-936

18g/l avermectinBI

Plictran 25W

25% cyhexatin

Thiodan spuitpoeder Conc.

50% endosulfan

Ultracid

40% methidathion

Groeiregulatorenendunningsmiddelen
AA 4111

1,8% gibberellinen A^+Ay, 1,8%N-(fenylmethyl)IH-purine-6-amine

AArupsin

50% carbaryl

Alar-64

64% daminozide

Amid Thin

8,4%a-naftylaceetamide

BerelexA4/A7 (GAL,+ 7 )

0,89% gibberelline A^+Ay en 0,06% gibberelline
Ai3

BA-middel

1,3% benzylademine

Cycocel Extra (CCC)

40% chloormequat
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EL 500

50%a-isopropyl-a-(4-trifluoromethoxyfenyl)5-pyrimidinemethanol

M&B 25,105
MCkoperchelaat (CU-EDTA)

690g/l n-propyl-3-t-butylfenoxyacetaat
9% koperchelaat

Koperoxychloride

60%koperoxychloride

PP333

250g/1 paclobutrazol
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UitgavenvanhetProefstation voordeFruitteeltenhetConsulentschapin
Algemene Dienst voordeFruitteelt
Teeltbeschrijvingen
1. Deteeltvanaardbeienindevollegrond,
60blz.(tweededruk)
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64blz.(tweededruk)

juli

1980 uitverkocht

3. Deteeltvanhoutigkleinfruit,78blz.
(tweededruk)
4. Deteeltvanblauwebessen,30blz

december 1983 ƒ10,00
juni

1979 ƒ 5,00

5. Deteeltvanwalnoten,75blz

mei

1981 ƒ10,00

6. Deteeltvanhazelnoten,64blz

december 1981 ƒ10,00

Mededelingen
16. J. Tromp en S.J. Wertheim (redactie):Kijk
opvruchtkwaliteit,202blz
17. P. Delver: Stipinappels,125blz
18. E.A.Th, van der Scheer: Kankerbijvruchtbomen,66blz
19. D.J. de Jong en H. Beeke: Bladrollersin
appel-enpereboomgaarden,218blz

augustus 1977 ƒ12,50
december 1978 ƒ15,00
december 1980 ƒ15,00
december 1982 ƒ25,00
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hetbuitenland isdeprijsƒ1,00perboekjehoger.
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oktober 1984 ƒ12,50
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