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WITHA SUMMARY

BEGUNSTIGERS

Degenen, die belang stellen in het werk van het Proefstation en het onderzoek willen
steunen, kunnen begunstiger van het Proefstation worden.
De begunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties van het Proefstation
gratis. De bijdragen voor het begunstigersschap zijn: voor natuurlijke personen in
Nederland minimaal ƒ 10,— per jaar, voor natuurlijke personen in het buitenland
ƒ 15,— per jaar, voor rechtspersonen minimaal ƒ 50,— per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van „begunstiger" worden gestort op postgirorekening nummer 495017 ten name van Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp.
Those who are sufficiently interested in the work of the Experimental Station to wish
to keep in active touch with and support its research are invited to become donor
members.
Donor members will receive the Annual Report and other publications of the Experimental Station without charge. The minimum subscription for donor membership
is 10 guilders for private individuals in The Netherlands, 15 guilders for foreign
private individuals, and 50 guilders for institutions, annually.
Checks of international postal money orders should be made payable to Proefstation
voor de Fruitteelt at Wilhelminadorp, with the indication „Donor Subscription".
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OPMERKINGEN OVER MERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De in dit verslag vermelde doseringen van bestrijdingsmiddelen hebben betrekking
op de dosering van het gebruikte merk. Omdat altijd de handelsnamen van de bestrijdingsmiddelen worden vermeld, is het onvermijdelijk dat in bepaalde gevallen
niet alle op de markt zijnde Produkten met dezelfde werkzame stof worden genoemd.
Hieruit mag niet worden afgeleid dat een voorkeur bestaat voor het genoemde merk.
Een overzicht van de in dit verslag vermelde merken met bijbehorende werkzame
stof en gehalte werkzame stof is op blz. 145 ev. opgenomen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat in dit verslag ook proeven worden beschreven
met middelen en/of doseringen, die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet
zijn toegelaten. De gebruiker van bestrijdingsmiddelen dient zich te allen tijde eerst
op de op het etiket van de verpakking van bestrijdingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzing te vergewissen, welke behandelingen in de praktijk mogen worden
uitgevoerd.
REMARKS ON THE BRANDS OF PESTICIDES AND HERBICIDES

The dosages mentioned for pesticides and herbicides in this report refer to the commercial products. Trade names of products have been used for the sake of convenience, but this makes it unavoidable that in some cases similar products on the
market under other trade names are not mentioned. No endorsement of named products is intended. A list of most of the commercial products mentioned in this report
and their active ingredients is given on pages 145-147.
De foto's in dit verslag werden, indien niet anders vermeld, gemaakt door het Ministerie van Landbouw en Visserij te 's-Gravehhage of door het Proefstation voor
de Fruitteelt.

TER INLEIDING

Het verslagjaar 1969 sluit een decennium af waarin zich in de Nederlandse fruitteelt
zowel in teelttechnisch als in bedrijfs-economisch opzicht zeer grote veranderingen
hebben voltrokken. De produktiviteit is in het bijzonder bij de kwa geldelijke omzet
belangrijkste fruisgewassen, appel en aardbei, belangrijk gestegen, in hoofdzaak als
gevolg van de introduktie van meer produktieve rassen en van meer rationele
teeltmethoden.
Zulks heeft niet kunnen verhinderen dat de rentabiliteit van de appelteelt in 1969
tot een desastreus laag peil is gedaald. De situatie ten aanzien van de pereteelt is
weinig beter. Wij gaan op deze plaats niet in op de primaire oorzaken voor de moeilijkheden in deze bedrijfstak. De situatie in de fruitteelt heeft reeds de volle aandacht van de organisaties van het bedrijfsleven en van de Overheid. Gaarne spreken
wij de wens uit dat die aandacht spoedig tot een herstel van normale verhoudingen
mag leiden.
Het fruitteeltkundig onderzoek hoopt blijvend een bijdrage te kunnen leveren voor
verbeteringen in de produktie- en afzetsfeer van de bedrijfstak
fruitteelt.
Wij bevelen dit jaarverslag, waarin de voornaamste activiteiten van het Proefstation
zijn vermeld gaarne in uw aandacht aan. Voor uw suggesties zowel ten aanzien van
de voortzetting van het onderzoek als voor nieuw te entameren onderzoek houden
wij ons aanbevolen.
Ir. G. S. Roosje,

directeur.
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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1969

BESTUUR
De samenstelling van het Bestuur bleef in 1969 ongewijzigd.
Het Bestuur vergaderde in het verslagjaar op 5 juni, 19 september en op 9 december.
Op 19 september bracht het Bestuur een werkbezoek aan de proeftuin te Wilhelminadorp.

BEGUNSTIGERS
Het aantal begunstigers van het Proefstation was op 31 december van het verslagjaar
213, tegenover 218 het jaar daarvoor.

PERSONEEL
Op 2 januari kon één van de vakatures van typistes worden vervuld door de aanstelling van Mej. L. S. Paauwe.
Per 1 juli werd Dr. D. Mulder eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming
bij het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Mevr. C. B. Labruyère-Dijkema verliet het Proefstation per 12 september wegens aanvaarding van een andere werkkring.
L. A. C. Poortvliet werd per 30 september op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn
funktie in de proeftuin te Kapelle.
Op 16 oktober verliet Mej. S. J. Salomé het bodemkundig laboratorium, waar zij op
dezelfde datum werd opgevolgd door Mej. A. C. Gunst.
Op 31 oktober verliet Mevr. T. J. Janse-Van Sabben de huishoudelijke dienst. De
vakature werd per 1 november vervuld door de aanstelling van Mej. A. van Waarde.
Op 8 november vertrok Mej. E. J. Schout uit het bodemkundig laboratorium.
GASTMEDEWERKERS
De Heer H. de Wee was vanaf 27 mei gedurende 14 dagen als praktikant werkzaam
in het bodemkundig laboratorium.
De Heer E. Koster van de Tropische Landbouwschool te Deventer assisteerde op
diverse afdelingen van 2 juni tot 4 juli.
Van 16 juni tot 31 oktober werkte de Heer C. J. A. Barel van het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek bij de afdeling entomologie aan een promotieonderwerp omtrent gedrag en verspreiding van de vruchtbladroller.
In de periode juni-september assisteerden bij de afdeling entomologie Mej. A. C.
Gunst, Mej. A. D. van de Vrie en de Heren J. A. Weinreich en D. J. de Jong.
Van 14 juli tot 22 augustus was in de proeftuin werkzaam de Heer B. Pohl uit Italië.
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Hij stelde zich bovendien in een aantal afdelingen op de hoogte van de verschillende
werkzaamheden.
Op 22 augustus vertrok de Heer J. M. Lange, extension agent van de Washington
State University, die sinds 19 augustus 1968 werkzaam was in de afdeling fruitteeltkundig onderzoek.
BUITENLANDSE REIZEN
Ir. G. S. Roosje verbleef van 14 tot 17 januari in Italië in verband met een te houden
lezing.
Op uitnodiging van de Dwarf Fruit Tree Association (D.F.T.A.) reisde Ir. G. S. Roosje
op 13maart naar de Verenigde Staten voor deelname aan de jaarlijkse conferentie
van de D.F.T.A. Tevens werden tot 2 april een aantal onderzoekinstellingen in de
Verenigde Staten bezocht.
Op 6 mei namen Drs. D. J. de Jong en Drs. H. A. T. van de Scheer deel aan het
XXIste Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent (België).
Drs. H. A. T. van der Scheer bezocht van 2 tot 7 juni East Mailing Research Station
(Engeland), ter oriëntatie van de stand van het onderzoek op fruitteeltgebied en het
waarnemen van perevuur in meidoorn.
Ir. S. J. Wertheim, G. Toorenaar en C. Kortleve van het Consulentschap voor de
Tuinbouw te Emmeloord, maakten van 11 tot 22 augustus een studiereis naar Frankrijk.
In gezelschap van Ir. W. van Soest, directeur van de tuinbouw en Dr. W. J. Sängers,
economisch medewerker van de directie tuinbouw, maakte Ir. G. S. Roosje van 29
augustus tot 7 september eveneens een oriëntatiereis door de fruitteeltcentra in
Frankrijk.
Van 9 tot 12 september namen Drs. D. J. de Jong en M. van de Vrie deel aan het
Symposium van de Organisation Internationale de Lutte Biologique, dat te Avignon
(Frankrijk) werd gehouden.
Ir. G. S. Roosje nam van 10 tot 12 oktober deel aan een fruitteeltbijeenkomst te Dortmund (Duitsland).
Drs. D. J. de Jong nam op 15 en 16 december deel aan de besprekingen over geintegreerde bestrijding van de Europese Werkgroep voor genetische bestrijding van
de fruitmot en de vruchtbladroller te Wädenswill en Nyon (Zwitserland).
M. van de Vrie vertrok op 11 oktober voor ongeveer een half jaar naar de Verenigde
Staten, waar hij aan de Universiteit van Californie te Riverside een bijzondere studieopdracht vervult.
VOORLICHTING
Op 21 januari werd te Rotterdam, in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers
Organisatie en het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Plantenziektenbestrijding een
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„Proefstationsdag" georganiseerd. Op deze dag werden weer een aantal korte voordrachten over actuele problemen gehouden.

VOORDRACHTEN
Ir. P. DELVER
Verdrinkingsverschijnselen in de fruitteelt — 9 januari te Wageningen, Winterstudiedag Bodem en Bemesting van de N.F.O.
Stikstofbemesting in de moderne fruitteelt — 15 januari te Hoofddorp, N.F.O., Kring
Rijn- en Amstelland.
Stikstofbemesting van grasstroken — 21 januari te Utrecht, Proefstationsdag.
Stikstofbemesting van grasstroken — 12 december te Eist, N.F.O., Kring Rijn en
Waal.
Ir. R. K. ELEMA.
Perspectief van de kersenteelt in Nederland — 23 september te Tiel, Belangengemeenschap Gelders Rivierengebied.
P. D. GODDRIE.
Chemische onkruidbestrijding in de kleinfruitteelt, speciaal bij aardbeiden — 14
februari te Roermond, Contactcommissie Kleinfruit in samenwerking met het Consulentschap voor de Tuinbouw te Roermond en de Coöperatieve Roermondsche
Veiling.
Drs. D. J. DE JONG.
Problems in the integrated control of Adoxophyes orana in The Netherlands — 10
September te Avignon (Frankrijk), Symposium Organisation Internationale de Lutte
Biologique.
The sterile male technique against Adoxophyes orana (Lép. Tortricidae) — 10 september te Avignon (Frakrijk), Symposium Organisation Internationale de Lutte Biologique (mede namens G. W. Ankersmit).
L. NIJSSE.
De teelt van remonterende aardbeien — 21 januari te Kapelle, Studieclub Kleinfruit.
Algemene toestand van de kleinfruitteelt — 21 januari te Kapelle, Studieclub Kleinfruit.
Onkruidbestrijding in de kleinfruitteelt — 11 februari te Kapelle, Studieclub Kleinfruit.
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Het planten van aardbeien in vaste kassen — 4 november te Kapelle, Studieclub
Glascultuur.
Ir. G. S. ROOSJE.
Zeeuwse fruitteelt in de branding — 10 januari te Goes, Zeeuwse fruitteeltdag,
N.F.O., Kring Zeeland.
Vorteile und Gefahren van Dichtpflanzungen — 15 januari te Merano (Italië), 16.
Südtiroler Obstbautagung, Verein der Absolventen Landwirtschaftlicher Schulen.
Fruitteeltactualiteiten — 21 januari te Utrecht, Proefstationsdag.
Positie en toekomstige teelt van fruit — 4 februari te Utrecht, N.F.O., Kring Utrecht.
Welke appel- en pererassen gaat Nederland planten? — 21 februari te Amsterdam,
Tuinbouwdag van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité.
Research and experience in handling high density plantings — 17 maart te Benton
Harbor (U.S.A.), 12th Annual Conference Dwarf Fruit Tree Association.
Cultural treatments of the modern Dutch orchard and comments on marketing of
apples and pears in Holland — 18 maart te Benton Harbor (U.S.A.), 12th Annual
Conference Dwarf Fruit Tree Association.
Entwicklungstendenzen in den niederländischen Obstbau — 11 oktober te Dortmund
(Duitsland), Deutschen Gartenbautage 1969, Fachgruppe Obstbau im Bundesausschuss Obst und Gemüse.
Drs. H. A. T. VAN DER SCHEER
Rood-wortelrotproblemen bij aardbei in Nederland — 27 februari te Wageningen,
Planteziektendagen van de Nederlandse Planteziektekundige Vereniging.
G. TOORENAAR
Moeilijkheden en mogelijkheden met Winston — 27 februari te Goes, Vereniging
van Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland en West Noord-Brabant.
De fruitteelt in Frankrijk — 18 december te Geldermalsen, Vereniging van OudLeerlingen van de Fruitteeltschool.
Dr. J. TROMP
Storage and mobilization of nitrogenous compounds in apple trees with special reference to arginine — 26 maart te Bristol (Engeland), Symposium Physiology of tree
crops.
De knopvorming bij vruchtbomen, in het bijzonder bij de appel — 24 oktober te
Wageningen, Fysiologendag in het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek.
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M. VAN DE VRIE
Possibilities for integrated control of Panonychus ulmi Koch on apple trees — 10
september te Avignon (Frankrijk), Symposium Organisation Internationale de Lutte
Biologique.
Mogelijkheden voor de bestrijding van de fruitspintmijt — 27 februari te Wageningen, Planteziektendagen van de Nederlandse Planteziektekundige Vereniging.
Ir. S. J. WERTHEIM
Groeiregulatoren —
21 januari te Utrecht, Proefstationsdag.
25 februari te Steenbergen, Studieclub Steenbergen.
6 maart te Tholen, N.F.O., Afd. Tholen.
7 maart te Schoondijke, N.F.O., Afd. West Zeeuws Vlaanderen.
3 april te De Meern, N.F.O., Afd. Hollandse IJssel.
25 maart te Kraggenburg, N.F.O., Afd. Noordoostpolder.
Het gebruik van groeiregulatoren — 17 januari te Krabbendijke, N.F.O., Afd. Oost
Zuid-Beveland.
Groei- en remstoffen in de fruitteelt —
20 februari te Zevenaar, N.F.O., Afd. Lijmers.
21 februari te Deventer, N.F.O., Afd. IJsselstreek.
De mogelijkheden van remstoffen — 4 februari te Beneden-Leeuwen, N.F.O., Afd.
Maas en Waal.
Chemisch dunnen — 8 maart te Melle (België), Provinciale Pomologische Vereniging
van Oost Vlaanderen.
Resultaten uit het onderzoek van belang voor de fruitteler — 4 november te Leuven
(België), Landelijk Fruittelersverbond aangesloten bij de Belgische Boerenbond.
Resultaten uit het onderzoek — 10 december te Goes, Vereniging van Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland en West Noord-Brabant.

BEZOEKERS
In 1969 brachten 837 personen een bezoek aan het Proefstation. In Wilhelminadorp
werden in het laboratorium en in de proeftuin 417 bezoekers ontvangen, waarvan
216 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers te Wilhelminadorp kwamen uit
29 verschillende landen: Amerika 7, Australië 4, België 71, Brazilië 1, Bulgarije 1,
Burma 1, Canada 3, Curaço 2, Denemarken 5, Duitsland 10, Egypte 1, Engeland 13,
Filippijnen 1, Frankrijk 17, India 1, Indonesië 3, Italië 28, Japan 1, Mexico 1, Nieuw
Zeeland 4, Noorwegen 1, Oostenrijk 5, Polen 4, Roemenië 1, Spanje 1, Tsjechoslowakije 1, Turkije 1, Zuid-Afrika 26, Zwitserland 1.
In de proeftuin te Kapelle kwamen 420 bezoekers. Hiervan waren 366 uit Nederland. De buitenlandse bezoekers kwamen uit: Australië 1, België 20, Brazilië 2, De-
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Afb. 1. De Minister van Landbouw
en Visserij, Ir. P. J. Lardinois bracht in juni 1969
samen met zijn Roemeense
collega Prof. Dr. N. Giosan, een bezoek aan het
Proefstation.
Fig. 1. The Minister of Agriculture and Fisheries, The
Honarable P. J. Lardinois,
visited the Research Station in June 1969, together with his Rumanian
colleague Prof. N. Giosan.

nemarken 2, Duitsland 13, Egypte 1, Engeland 7, Ierland 1, Oostenrijk 2, Turkije 1,
Zweden 3, Zwitserland 1.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, DIENSTEN EN PERSONEN

In het verslagjaar werd de samenwerking met overige instellingen, waar fruitteeltkundig onderzoek plaats heeft, voortgezet en soms geïntensiveerd.
Voor een goed functioneren van het Proefstation zijn de contacten met de organisaties van het bedrijfsleven en met individuele fruittelers onontbeerlijk. Dergelijke
contacten zijn er ook in 1969 veelvuldig geweest. In het bijzonder wordt dank gebracht aan de fruittelers, die daadwerkelijk aan het onderzoek hebben medegewerkt
bij de uitvoering van veldproeven in hun boomgaarden.
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DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP
Ir. S. J. WERTHEIM en G. TOORENAAR

ALGEMEEN
Wat het klimaat betrof was 1969 voor het fruit in de proeftuin te Wilhelminadorp
een gunstig jaar. De winter was zacht en er viel voldoende regen in het groeiseizoen.
De mooie zomer werd gevolgd door bijzonder fraai herfstweer. Tijdens de oogstmaanden september en oktober viel er slechts 17,2 mm regen, hetgeen ver beneden
het gemiddelde is. In totaal viel er in 1969 te Wilhelminadorp 765 mm regen, hetgeen
normaal is. Augustus was de meest regenrijke maand met 153,3 mm.
Er werd geen schade aangericht door nachtvorst of hagelbuien.
Bij de pruimen en de appels was de vruchtzetting overdadig en vrijwel alle rassen
moesten gedund worden. Bij de peren was de vruchtzetting matig en bij de Doyenné
du Comice zelfs slecht.
In maart werden de boomstroken bij appels en pruimen bespoten met Orga-Simazin
en Gramoxone, in juni gevolgd door een groeistofbespuiting tegen een aantal overblijvende onkruiden. Onder de perebomen werd Casoron-G gestrooid, omdat bij dit
gewas kans op schade aanwezig is na gebruik van groeistoffen.
In het algemeen werden de meeste ziekten en plagen met succes bestreden. Het fruitspint bleek resistent geworden te zijn tegen Animert-VlOl, maar Folimat gaf een goede
bestrijding. Ook appelmeeldauw en vruchtboomkanker gaven nogal wat zorgen.
In het voorjaar bleek dat vele gemengde knoppen bij Doyenné du Comice en Conference dood of beschadigd waren. Een afdoende verklaring voor dit verschijnsel kon
niet gegeven worden. Mogelijk was het een gevolg van een vrij strenge nachtvorst in
november 1968, waarbij de afrijping van het gewas ook een rol kan hebben gespeeld.
In de loop van de zomer trad bij de Golden Delicious zware bladval op. Vooral bomen
op matig sterke onderstammen hadden ernstig van dit euvel te lijden. De spurtypen
van dit ras gaven een ernstiger bladval te zien dan Golden Delicious zelf.
Op perceel 18, waar in de herfst van 1968 de landelijke Cox's Orange Pippin boomvormenproef was gerooid, werden in maart 1969 op de vrijgekomen ruimte de volgende nieuwe appelrassen geplant: Queen's Cox, Benoni Vrijhof, Idared, Mantet.
Smoothee, Early Red Delicious, Rode Winston Proefstation, Melrose, Golden Delicious
Lutz strain, Jonnee, Paulared, Leonie, Prime Gold, Zoete Lien en Zoete Nel. Op hetzelfde perceel werd Benoni op M IX geplant, hoog en laag veredeld en sommige met
Rode Jonathan tussenstam (herkomst Heines). Enkele ervaringen die met nieuwe
rassen werden opgedaan volgen hierna.
Bij de pruimen was het vooral de Sanctus Hubertus die opviel door zijn grote vruchtbaarheid en vroege rijptijd. Dit ras rijpt gelijk met Early Laxton en is blauw van
kleur. De smaak is tamelijk zuur.
De mutant Belle Louise, een grootvruchtige mutant van Bonne Louise d'Avranches,
bleek duidelijk minder vruchtbaar te zijn dan de gewone Bonne Louise d'Avranches.
Van Golden Delicious zijn verschillende zaailingen en mutanten in produktie gekomen
die in 1969 weinig of geen vruchtverruwing vertoonden. Een veelbelovende mutant
lijkt de Smoothee te zijn.
Het ras Odin gaf een zeer hoge opbrengst, maar vele vruchten hadden te weinig kleur
en zagen er daardoor niet aantrekkelijk uit. Een spurtype van Cox's Orange Pippin,
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969:19-28.
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de Timmy's Cox's Spur, gaf veel vruchten met een van Cox's afwijkende vorm, welke
bovendien minder houdbaar waren dan de gewone Cox's Orange Pippin. De ervaringen met de spurtypen zijn vermeld op blz. 27 en die met de Rode-Jonathanmutanten en Schone van Boskoopmutanten op blz. 20.
In het voorjaar werd het onderstammenproefveld met de MM-typen gerooid. Dit
proefveld was acht jaar oud, maar alle MM-typen waren gelijk of sterker in groeikracht dan M II, zodat naar de huidige eisen de bomen veel te groot worden. Op
8 september werd de grond ontsmet met chloorpicrine, zodat het perceel in het voorjaar van 1970 weer kan worden ingeplant.
KLEURMUTANTENPROEFVELD MET APPEL
In 1964 en 1965 werd op perceel 19 van de proeftuin een proef ingeplant met rode
vruchtmutanten van drie appelrassen, te weten James Grieve, Schone van Boskoop
en Jonathan. De mutanten worden op dit proefveld vergeleken met de normale uitgangsrassen. Zowel mutanten als normale typen komen op M IX en M II voor in een
„één boom per veldje"-systeem in vijf herhalingen; James Grieve is uitsluitend geplant op M II in 18 herhalingen. Bij James Grieve zijn er drie mutanten in onderzoek, namelijk Erich Neumann's Roter James Grieve, James Grieve Lired en Poelman's Rode James Grieve. De Schone van Boskoopmutanten zijn Rode Boskoop
Schmitz Hübsch (ook wel Bieling genaamd) en de herkomsten Verheul, Lambrechts
en Kalfs. De rode-Jonathanmutanten zijn vermeld in tabel 1.
In het Jaarverslag over 1968 werd melding gemaakt van resultaten van de Jonathan
en zijn mutanten. De resultaten van 1969 met Jonathan stemmen overeen met die van
1968. Het percentage rode vruchten was in 1969 bij alle typen echter hoger dan in 1968,
dank zij de betere zomer. In tabel 1 zijn voor de Jonathan op M IX enkele resultaten
vermeld. Uit tabel 1 blijkt wel dat de opbrengst in kg per boom bij alle mutanten,
zowel op M IX als op M II, achterblijft bij het normale type. Dit is niet veroorzaakt
door de boomgrootte, omdat deze bij alle objecten ongeveer gelijk is. De rode-Jonathanmutanten zijn dus kennelijk iets minder produktief dan de normale Jonathan.
De vruchtkleur geeft, zij het op een hoger niveau, dezelfde verschillen te zien als in
1968. Herkomst Janse is weer het beste gekleurd, op de voet gevolgd door herkomst
Vogelaar. De Prinkelsred Jonathan is een duidelijke derde wat roodkleuring betreft.
Dit jaar kwam Jon-A-Red op de vierde plaats. Tussen drie overige mutanten was
niet veel verschil, hoewel herkomst Fleuren toch wat meer % rood gekleurde vruchten
toonde dan de herkomst Heines en de Red Jonathan.
De resultaten met de Schone van Boskoop op M IX wat betreft 1969 zijn weergegeven
in tabel 2. Dit was de eerste opbrengst van enige betekenis van deze bomen. De opbrengst van alle mutanten was hier hoger dan van het normale type. Bij de M II gaf
het normale type met het type Kalfs echter de hoogste opbrengst per boom. Bij de
opbrengsten moet de boomgrootte in rekening gebracht worden. De herkomst Kalfs
was namelijk, mede door de boomgrootte, het meest produktief. Het betreft hier echter
de opbrengsten van één jaar, wat geen definitieve conclusies toelaat. Corrigeert men
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Tabel 1. Opbrengst en vruchtkleur van Jonathan en Jonathanmutanten. Getallen zijn gemiddelden van 5 bomen.
Table 1. Yield and fruit colour of Jonathan and Jonathan mutations. Figures are means of
5 trees.
Type of mutant

Type or mutation

Kg/boom
1967 t/m 1969 2)

Kg/tree
1967—1969 2)
Mil

Jonathan '
M. Janse
J. A. Vogelaar
Prinkelsred Jonathan
Jon-A-Red
Red Jonathan
J. Heines
H. Fleuren

50,4
43,7
41,6
44,0
43,2
39,0
46,7

—

% vruchten 10 oktober 1969
Geheel
groen

±Vt
rood

± Va
rood

(MIX)
± 'A
rood

Geheel
rood

% fruits 10 October 1969 ( M I X )

MIX

Fully
green

± V«
red

± Va
red

± 'A
red

39,2
30,4
28,0
32,2
31,5
30,7
32,2
36,3

11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
3,7

36,4
0,0
0,5
3,0
6,1
24,0
22,3
17,9

33,9
9,5
11,0
10,0
29,3
25,0
32,4
18,0

18,2
35,4
37,7
59,0
52,6
43,5
40,6
56,5

Fully
red

0,4
55,1
50,8
28,0
12,0
5,7
4,7
3,9

J) normale type/normal type
2) totaal van drie jaar/accumulated total of threeyears
voor de boomgrootte door het aantal kg per boom te delen door de stamomtrek,
dan blijkt Schmitz Hübsch het meest produktief, wat met meerdere praktijkervaringen
overeenstemt. Kalfs en Lambrechts blijken gelijk, maar beide toch produktiever dan
het normale type. De vruchten van de Schmitz Hübsch waren duidelijk het meeste gekleurd. Wel vertoonden de vruchten van de Schmitz Hübsch netverruwing. Tussen
de drie overige herkomsten bestonden in deze geen verschillen van betekenis. De
waarnemingen zullen worden voortgezet, ook wat betreft houdbaarheid en smaak.
De James Grievebomen gaven in 1969t de eerste opbrengsten van enige betekenis. De
gewone James Grieve had het grootste aantal kg per boom, namelijk 30,9. De Lired
gaf 25,0 kg, de Poelmans Rode James Grieve 26,4 en de Erich Neumann's Roter James
Grieve 26,7 kg per boom. De bomen van de gewone James Grieve waren echter iets
groter, waardoor het verschil in kg per boom verklaard zou kunnen worden. De gemiddelde vruchtgewichten van de verschillende typen waren in dezelfde volgorde 156,
159, 161 en 156 g.
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Afb. 2a.Zesjarige boom van Beurré
Hardy, rechtstreeks veredeld op Kwee d'Angers.
J»

Fig. 2a.Six year old trees of
Beurré Hardy on Quince
d'Angers rootstock.

De kleur bij Lired is egaal rood, maar werd pas zo laat bereikt dat een ernstig latevalrisico bestaat. De kleur van de overige mutanten verschilde niet veel en kwam
meer in strepen voor. Lired had meer kleur dan de overige mutanten.
TUSSENSTAMMENPROEFVELD MET PEER
In het voorjaar van 1963 werd op het huidige perceel 11 een tussenstammenproef uitgeplant met tweejarige bomen. De rassen zijn Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Conference en Doyenné du Comice. De tussenstammen (50 cm lang) zijn kwee
d'Angers, Beurré Hardy, Le Curé, Comtesse de Paris en Nouveau Poiteau. Bomen
zonder tussenstam dienen als vergelijking. De onderstam voor alle bomen is kwee
d'Angers. De proefopzet is een systeem met één boom per veld in twaalf herhalingen.
In het Jaarverslag over 1965 (p. 25-27) werd reeds een en ander over de groei in de
eerste jaren vermeld. Thans kunnen meer gegevens ook over bloei en opbrengst worden meegedeeld. De bomen op de tussenstammen Beurré Hardy en Le Curé waren
minstens even groot als bomen zonder tussenstam en ook de produktie werd tot nu
toe door deze tussenstammen niet gunstig beïnvloed. Het is daarom op dit moment
niet zo interessant op deze tussenstammen verder in te gaan. Het zoeken is immers
naar een kleinere boom, die wat produktiviteit betreft niet minder wordt dan van de
bomen zonder tussenstam of naar een grotere produktiviteit bij gelijkblijvende boomgrootte.
De tussenstam Comtesse de Paris veroorzaakte wel een beduidend zwakkere groei
dan wanneer geen tussenstam aanwezig was, maar de bomen op deze tussenstam
maken een ziekelijke indruk. Vermoedelijk is de virustoestand van deze tussenstam
slecht. Comtesse de Paris verdient dus in deze proef geen verdere aandacht. De
beide andere tussentammen, Nouveau Poiteau en kwee d'Angers, gaven ook een beduidend zwakkere groei aan het entras. Bij de rassen Conference, Bonne Louise
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dat van Golden Delicious op M IX. Dat de Golden Auvil Spur en de Starkspur Golden
Delicious identiek zouden zijn, zoals wel eens is verondersteld, wordt door de bestaande duidelijke verschillen in deze proef, ontkracht.
Niet alleen de vruchtschil maar ook de vruchtkleur was bij spurtypen duidelijk minder dan bij het uitgangstype. Dit geldt voor alle onderstammen. Merkwaardig was ook
hier weer dat de afwijkende groei bij de bomen van Morspur en Testers Golden Spur
gepaard ging met een duidelijke kleurverbetering. De kleur werd ongeveer gelijk aan
die van de normale Golden Delicious.
Het is dus niet alleen de groei maar ook het vruchtuiterlijk welke bij de afwijkende
sterker groeiende typen vrijwel gelijk waren aan het uitgangsras. Dit wijst wel sterk
op terugmutatie. Binnen de spurtypen was de Golden Auvil Spur het meeste geel
gekleurd; alle andere typen hadden beduidend groenere vruchten. Tussen de andere
onderstammen dan de M IX bestonden geen erg duidelijke verschillen in vruchtkleur.
Samenvattend kunnen we dus stellen dat in deze proef de normale Golden Delicious
op M IX wat de combinatie opbrengst en vruchtkwaliteit betreft het beste was. Op
grond van de resultaten van deze proef moet hieraan dan ook de voorkeur gegeven
worden boven de spurtypen, ook al omdat de bomen van de spurtypen op de gebruikte onderstammen niet zoveel kleiner waren. Binnen de spurtypen lijkt de Golden
Auvil Spur het meest aanbevelenswaardig, gezien uniformiteit in groei en het vruchtuiterlijk. Wanneer een spurtype wordt geplant zou als onderstam M 26 de voorkeur
verdienen boven de andere drie in deze proef gebruikte onderstammen, gezien de
vruchtgrootte, vruchtverruwing en in mindere mate ook de boomgrootte. Spurtypen
op deze onderstam zullen ons inziens een paal nodig hebben.
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HET TEELTONDERZOEK BIJ GROOT FRUIT
Ir. S. J. WERTHEIM

ALGEMEEN
Evenals in voorgaande jaren had een groot gedeelte van het onderzoek betrekking op
groeiregulatoren. Beproefd werden de chemische dunningsmiddelen: carbaryl, Pennthin en 3-CP Wettable op appel en pruim, terwijl bij het laatste gewas ook nog spuitzwavel op dunnende werking werd onderzocht. Het onderzoek met de remstoffen
Alar en CCC vond weer plaats in samenwerking met de Consulentschappen voor de
Tuinbouw. Het onderzoek met gibberellinen had gedeeltelijk plaats onder leiding van
Dr. A. Varga van het Laboratorium van Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. Het
snoei- en bestuivingsonderzoek werd voortgezet. Uitgebreide waarnemingen een detailproeven werden uitgevoerd op het ras Cox's Orange Pippin teneinde meer inzicht
te krijgen in het probleem van de junirui. Deze waarnemingen werden gedeeltelijk
uitgevoerd in samenwerking met Ir. R. F. Fisscher van het K.N.M.I. te De Bilt. Het
snoeionderzoek werd voortgezet in het kader van de Werkgroep Boomvormen.
Van bovengenoemd onderzoek zullen enkele resultaten hierna volgen.

CHEMISCHE DUNNING
APPEL

Op het ras Benoni werd het middel Pennthin (dimethyldodecylamineacetaat) beproefd
op dunnende werking. Op zevenjarige bomen op M IX te Kloetinge werd 1000 dpm
actieve stof (226 cm 3 Pennthin per 100 1water) verspoten vijf dagen na de volle bloei
(17 mei). Op de spuitdatum waren alleen op éénjarige langloten nog bloemen aanwezig; ook nog opgeopende. Zes behandelde bomen werden vergeleken met zes onbehandelde. De behandelde bomen toonden tien dagen na de bespuiting wat bruinverkleurde bladeren die ook licht gekruld waren. De dunnende werking van het middel
bleek zeer gering. Op 10 juni moesten namelijk met de hand van de onbehandelde
bomen 274,3 vruchten per boom worden afgedund en van de behandelde bomen nog
226,7 (per 100 bloemtrossen waren dit 117,0 resp. 96,3 vruchten).
Deze geringe dunnende werking gevoegd bij de lichte fytotoxiciteit maakt dat dit
middel niet de oplossing inhoudt van het dunprobleem bij Benoni.
Bij het ras Golden Delicious werden drie merken van carbaryl (AArupsin, Liro-carbaryl en Luxan Carbaryl) op dunnende werking onderzocht. Dit werd gedaan omdat
in voorgaande jaren aanwijzingen waren dat er verschil bestond tussen de verschillende carbarylmerken ten aanzien van de vruchtverruwing. De middelen werden 22
dagen na de volle bloei (4 juni) verspoten in een concentratie van 0,15% (= 0,075%
carbaryl) op negenjarige bomen op M IX te Nieuwdorp. Per behandeling waren zes
bomen aanwezig, welke werden vergeleken met zes ongedunde bomen en met zes
handgedunde bomen. De vruchtgrootte tijdens toepassing was 10.0 mm bij de vruchten aan het tweejarige en oudere hout en bij de vruchten aan het éénjarige langlot
5,7 mm (zijknoppen) en 6,7 mm (eindknoppen). De door carbaryl veroorzaakte dunJvslg.Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969: 29-41.
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Tabel 5. Resultaten van chemisch dunnen met 0,075 % carbaryl toegepast 22 dagen na de
volle bloei bij Golden Delicious in 1969. Getallen zijn gemiddelden van 6 bomen.
Table 5. Results of chemical thinning wit 0.075 % carbaryl applied 22 days after full bloom
on Golden Delicious in 1969. Figures are means of 6 trees.
Behandeling

Vruchten/100
bloemtrossen
bij de oogst i)

Aantal
vruchten
per boom

Kg/boom

Gemiddeld
vruchtgewicht (g)

% Kg
> 70 mm

Treatment

Fruits/100
clusters
at harvesti)
13-10-1969

Number of
fruits/
tree

Kg/tree

Mean
fruit
weight (g)

% Kg
> 70 mm

Ongedund/Unthinned
0,15 °/o A A r u p s i n
0,15 %> L i r o - c a r b a r y l
0,15 °/o L u x a n C a r b a r y l
Handgedund/
H a n d t h i n n e d 2)

85,4
70,3
73,1
73,3

469,5
348,8
373,3
402,8

68,0
55,6
59,5
64,3

145
159
159
160

61,2
80,1
79,4
78,3

62,7

307,7

54,3

177

86,1

i) Bepaald aan twee gesteltakken/boom/Counted on two scaffold limbs/tree
2) Gedund op 23 juni 244,3 vruchten/boom/Thinned on 23 June, 244.3 fruits/tree
n i n g w a s bij de d r i e b e p r o e f d e m e r k e n v a n c a b a r y l e v e n goed (tabel 5). P e r 100
bloemtrossen uitgedrukt bleek de vruchtdracht aan chemisch gedunde bomen hoger
d a n a a n h a n d g e d u n d e . N à d u n n e n m e t d e h a n d w a s d u s mogelijk g e w e e s t . D e m a a t s o r t e r i n g v a n d e v r u c h t e n v a n d e c h e m i s c h g e d u n d e b o m e n b l e e k goed t e zijn, zij
h e t w a t m i n d e r d a n v a n v r u c h t e n v a n h a n d g e d u n d e b o m e n . De g u n s t i g e invloed v a n
c h e m i s c h d u n n e n op d e m a a t s o r t e r i n g ook bij een w a t g e r i n g e r e m a t e v a n d u n n i n g
d a n n a h a n d d u n n i n g k o m t mogelijk m e d e v o o r t uit h e t w a t v r o e g e r e tijdstip w a a r o p
d e overtollige v r u c h t e n v e r d w i j n e n in v e r g e l i j k i n g m e t h a n d d u n n e n .
C h e m i s c h d u n n e n t r a d op tijdens de j u n i r u i p e r i o d e (afb. 3), h a n d d u n n e n a a n h e t eind
d a a r v a n . Dit b e t e k e n t d a t de o v e r b l i j v e n d e v r u c h t e n n a c h e m i s c h d u n n e n e e r d e r o n t last zijn v a n de o n d e r l i n g e c o n c u r r e n t i e . Uit t a b e l 6 v a l t af t e leiden h o e d e d u n n i n g
d o o r c a r b a r y l b i n n e n de t r o s s e n p l a a t s heeft. H i e r blijkt d a t c a r b a r y l w a t m e e r
t r o s s e n geheel w e g d u n t d a n h a n d d u n n e n . Bij h a n d d u n n e n w o r d e n d e t r o s s e n m e e r
t o t op é é n v r u c h t u i t g e d u n d . W a t v r u c h t v e r r u w i n g b e t r e f t k a n gesteld w o r d e n d a t
d e o n g e d u n d e b o m e n w a t m e e r g l a d d e v r u c h t e n h a d d e n d a n alle o v e r i g e b e h a n d e l d e
b o m e n . Zowel h a n d d u n n e n als c h e m i s c h d u n n e n w e r k t e d u s een o v e r i g e n s zeer lichte
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VRUCHTEN PER 100 BLOEMTROSSEN
FRUITS PER 100 CLUSTERS

ONBEHANDELD
UNTREATED
CARBARYL

Afb. 3. Ruiverloop bij Golden Delicious na al of niet chemisch dunnen met 0,15 %
AArupsin (0,075 % carbaryl) toegepast op 4 juni.
Gegevens zijn gemiddelden
van zes bomen.
Fig. 3. Drop pattern of Golden
Delicious fruits either untreated or after chemical
thinning with 0.15 % AArupsin (0.075 % carbaryl)
applied on 4 June (Means
of six trees).

NIVEAU VAN HANDDUNNEN
LEVEL OF HAND THINNING

TUDSTIP VAN HANDDUNNEN
ME OF HAND THINNING

'? .r.'
i

16 23 1
JUNI

13
OKTOBER

verruwing in de hand. Tussen handdunnen en chemisch dunnen bestonden geen duidelijke verschillen evenmin als tussen de carbarylmerken onderling.
Bij het ras Cox's Orange Pippin werd begonnen met een onderzoek naar de werking
van carbaryl op de vruchtdracht dat meerdere jaren zal duren. Het uitgangspunt
hierbij is dat de bloemknopvorming door jaarlijks met carbaryl te spuiten misschien
elk jaar op een goed niveau is te handhaven via een tijdige vruchtdunning. Op deze
wijze zou het mogelijk kunnen zijn de schommelingen in de opbrengst bij dit ras
Tabel 6. Verdeling van de vruchten over de trossen na chemisch dunnen en handdunnen
bij Golden Delicious. Getallen zijn gemiddelden van 6 bomen.
Table 6. Distribution of the fruits over the clusters after chemical thinning and hand
thinning on Golden Delicious. Figures are means of 6 trees.
Behandeling

% trossen met/% clusters with
0

1

vruchten l)/fruits l)

Ongedund/Not thinned
0,15%> AArupsin
Handgedund/Handthinned

37,1
45,0
42,7

45,0
43,4
50,7

13,8
10,1
5,5

3,6
1,3
0,1

0,5
0,2
0,0

i) Bepaald aan twee gesteltakken/boom/Counted on two scaffold limbs/tree
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tegen te gaan. De eerste bespuiting met 0,15°/o AArupsin die in 1969 plaats vond 23
dagen na de volle bloei (4 juni) op elfjarige bomen M IX te Nieuwdorp had een duidelijke dunning tot gevolg. De 24 chemisch gedunde bomen droegen bij de pluk 423,8
vruchten per boom (34,5 vruchten/100 bloemtrossen) en de 24ongedunde bomen (handdunnen werd niet nodig geacht) 509,5 vruchten/boom (46,5 vruchten/100 bloemtrossen). De maatsortering werd door het dunnen gunstig beïnvloed. Het percentage kg
van vruchten > 65 mm was na chemisch dunnen 64,9 en bij niet dunnen 47,8. Resultaten over meerdere jaren moeten echter uitwijzen of chemisch dunnen op dit ras
voordeel biedt.
Op het ras Winston tenslotte bleek carbaryl ook een dunnend effect te hebben. 0,15 %>
AArupsin werd toegepast op elfjarige bomen op M IX te Nieuwdorp één, twee of
drie weken na de volle bloei (20 mei, 27 mei of 4 juni). Per behandeling waren zes
bomen aanwezig welke werden vergeleken met zes handgedunde bomen en zes ongedunde bomen. De gemiddelde vruchtgrootte was op deze data respectievelijk 3,5,
6,2 en 9,1 mm (zijvruchten van hout ouder dan één jaar). De bomen behandeld met
0,15 AArupsin één week na de volle bloei droegen bij de oogst gemiddeld 453,5 vruchten per boom (61,1 kg), tegen 526,2 vruchten per boom (66,2 kg) bij ongedunde bomen
en 430,8 vruchten per boom (59,6 kg) bij handgedunde bomen. De sortering werd door
het dunnen gunstig beïnvloed. Het gemiddeld vruchtgewicht bij ongedunde bomen,
handgedunde bomen en bomen die één week na de volle bloei met carbaryl behandeld waren was respectievelijk 124, 141 en 135 g. Het percentage kg boven 70 mm
grootte was in dezelfde volgorde 32,2, 58,8 en 41,1. De dunning door cabaryl toegepast
twee of drie weken na volle bloei was wat minder dan toegepast één week na volle
bloei. Carbaryl zal op Winston dus vroeg moeten worden toegepast.

PRUIM

Bij de rassen Czar en Victoria werden de middelen 3-chloorfenoxypropionzuur (3-CP
Wettable), dimethyldodecylamineacetaat (Pennthin), carbaryl (AArupsin) en spuitzwavel (Luxan spuitzwavel) op dunnende werking onderzocht. Spuitzwavel werd verspoten tijdens de volle bloei (2 mei op Victoria en 3 mei op Czar); de overige middelen tien dagen na de volle bloei (13 mei). De concentraties waren 0,06°/o en 0,12 %>
3-CP Wettable, 0,226°/o Pennthin, 0,15°/o AArupsin en 0,75% Luxan spuitzwavel. De
proef lag op beide rassen in tien herhalingen. De waarnemingen en Behandelingen
werden op takken uitgevoerd. De proefbomen waren acht jaar oud en veredeld op
op St. Julien A.
Nagegaan werd hoeveel bloemknoppen de takken droegen (16 april) en hoeveel vruchten (19 juni). Op 19 juni werden de takken met de hand gedund en het aantal afgedunde vruchten geteld. Na het dunnen met de hand bleek het ruien nog niet geheel
te zijn afgelopen. Daarom is in tabel 7 opgenomen het aantal vruchten per 100 bloemknoppen dat na het handdunnen nog afviel. Bij de oogst op 4 augustus (Czar) en 26
augustus (Victoria) werden de resterende vruchten geteld en gewogen.
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Tabel 7. Resultaten van chemisch dunnen met spuitzwavel bij de pruimerassen Czar en
Victoria in 1969. Getallen zijn gemiddelden van 10 bomen').
Table 7. Results of chemical thinning with wettable sulphur on plum varieties Czar and
Victoria in 1969. Figures are means of 10 trees').
Behandeling

Treatment

Czar
Onbehandeld/Untreated
0,75°/o Luxan spuitzwavel
Victoria
Onbehandeld/Untreated
0,75% Luxan spuitzwavel

Vruchten per 100 bloemknoppen
FruitsyiOO flower buds
Vóór
handdunnen

Handgedund 2)

Na dunnen
nog geruid

Geoogst

Gemiddeld
vruchtgewicht (g)

Before
handthinning

Handthinned 2)

Dropped
after
thinning

Picked

Mean fruit
weight (g)

59,3
46,0

32,8
21,5

3,5
0,7

23,0
23,8

25,6
25,6

68,0
48,1

36,6
21,9

7,0
5,4

24,4
20,8

46,5
49,5

i) Eén tak/boom geteld/One branch/tree counted
2) 19 juni/19 June

De resultaten wezen uit dat Pennthin en 0,06% 3-CP Wettable niet dunnend hebben
gewerkt en dat 0,12°/o 3-CP Wettable alleen dunnend werkte op Victoria. AArupsin
en spuitzwavel dunden wel op beide rassen. De dunning door spuitzwavel was het
beste (wel gelijk aan 0,12% 3-CP Wettable bij Victoria) en daarom is in tabel 7
alleen het resultaat van spuitzwavel vermeld. Pennthin gaf een lichte bladverbranding en een iets genepen bladstand. Bij de andere behandelingen trad geen bladschade op. Het lijkt interessant de dunnende werking van spuitzwavel verder te onderzoeken bij hogere concentraties. Bij de gebruikte concentratie was de dunnende
werking immers nog onvoldoende.
GIBBERELLINEN
PEER

Het onderzoek met gibberellinen werd in 1969 slechts in beperkte mate uitgevoerd.
Omdat in de praktijk nog wel eens van uitblijven van resultaat na een gibberellazuurbespuiting op het pereras Triomphe de Vienne wordt gesproken, werd deze stof
op dit ras nog eens getoetst.
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Op zevenjarige bomen van Triomphe de Vienne op kwee A te Oudelande werd één
tablet Berelex per 60 1 water verspoten op 5 mei of op 7 mei. Op de eerste datum
waren de bloemen op het oudere hout open of in het ballonstadium en aan het éénjarige langlot in het witte-knopstadium. Op de tweede datum stond het oudere hout
in volle bloei, d.w.z. de eerste bloemblaadjes vielen af; het éénjarige langlot droeg
toen open bloemen met witte knoppen. Per behandelingstijdstip werden zes bomen
bespoten; zes onbehandelde bomen dienden als vergelijking.
Op beide bespuitingsdata werd een aantal bloemen gemerkt waarbij het ontwikkelingsstadium met een kleur werd vastgelegd. Dit werd gedaan om na te kunnen gaan
welk stadium van ontwikkeling het meest gevoelig is voor de gibberellinetoepassing.
De bespuitingen hadden een gunstige invloed op de vruchtzetting. Omdat de vruchten
voornamelijk vrij dicht op elkaar voorkwamen op het éénjarige langlot moest met de
hand gedund worden (30 juni) om voldoende vruchtgrootte te verkrijgen. Per boom
bezien was dunnen echter nauwelijks nodig geweest. Het aantal vruchten per boom
vóór het dunnen was voor de onbehandelde bomen 16,5, voor de bomen bespoten met
gibberellazuur op 5 mei 132,0 en voor de bomen bespoten op 7 mei 209,2. Per honderd bloemtrossen was dit resp. 3,8, 31,8 en 46,7. Per boom moesten afgedund worden
resp. 0,7, 33,8 en 55,0 vruchten of per honderd bloemtrossen 0,2, 8,1 en 12,3 vruchten.
Uit de waarnemingen aan de gemerkte trossen bleek voorts dat de vruchtzetting door
gibberellazuur plaats had in alle stadia van bloemontwikkeling, behalve wanneer de
bloemblaadjes al waren afgevallen. Dit wijst op de noodzaak van voor de volle bloei
van de meeste bloemen te spuiten.
Tabel 8. Resultaten van een proef met gibberellinen A, + A7 en CCC op Doyenné du
Comice in 1969. Getallen zijn gemiddelden van 8 bomen.
Table 8. Results of an experiment with the gibberellins A4 + A? and CCC on Doyenné du
Comice in 1969. Figures are means of 8 trees.
Behandeling

Vruchten/boom

Vruchten/100
bloemtrossen

% Bui

Kg/boom

Treatment

Fruits/tree

Fruits/100
clusters

% June
drop

Kg/tree

62,7
55,9
64,6
40,9

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

Ônbehandeld/Untreated
A4 + A 7>)
CCC 0,15°/o2)
A 4 + A 7 ») + CCC 0,15 °/o2)

28-5-1969

2-10-1969

28-5-1969

2-10-1969

29,9
22,1
40,4
13,8

11,1
9,8
14,3
8,1

22,3
18,5
26,3
10,9

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

1) 1g/601water
2) Concentraties actieve stof/Concentrations of active ingredient
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Op het ras Doyenné du Comice werd onderzocht in hoeverre het mengsel van de
gibberellinen A4 en A7 de vruchtzetting van jonge bomen kan verhogen. Omdat bekend is dat na een gibberelline-behandeling op dit ras de eventuele gunstige resultaten te niet gedaan kunnen worden door een sterke junirui, werd getracht deze rui
te verminderen met behulp van de remstof CCC. Een remming van de scheutgroei,
in dit geval verkregen door CCC, wordt namelijk gunstig geacht voor het beperken
van de junirui door een geringere vrucht-scheut concurrentie om assimilaten.
Op 7 mei werd 1 gram gibberelline A4 + A7 per 60 1 water verspoten op vierjarige
Doyenné du Comice op kwee A te Baarland. Deze behandeling werd al of niet op 13
mei gevolgd door een bespuiting met 1500 dpm CCC (0,375%> Lihocin) toen de gemiddelde scheutlengte 11,7 cm was met 6,7 ontvouwen bladeren per scheut. Op 7 mei
stond het gewas in volle bloei en trad hier en daar val van de eerste bloemblaadjes op.
De behandelingen hadden géén succes; integendeel de combinatie gibberelline A4/A7
bleek nadelig voor de vruchtzetting (tabel 8). De vruchtzetting was zeer matig. Geconcludeerd mag dus worden dat de gibberellinen gefaald hebben deze te verbeteren
ondanks het feit dat de zetting zeer zeker wel te verhogen zou zijn geweest. De lage
aantallen vruchten per boom laten geen betrouwbare conclusies toe over de invloed
van CCC op de rui. De combinatie gibberellinen en CCC heeft de vroege val van
vruchtbeginsels kennelijk wel bevorderd, omdat al op 28 mei een lagere zetting werd
waargenomen na toepassing van beide middelen op dezelfde bomen.
REMSTOFFEN
APPEL

De wat teleurstellende ervaringen met Alar bij het ras Cox's Orange Pippin verkregen in voorgaande jaren, werden in 1969 bevestigd. In verschillende proeven werd
in het jaar van toepassing noch in het jaar erna opbrengstverhoging na gebruik van
Alar waargenomen. Dit was ook het geval indien de bomen ook in het tweede of zelfs
derde jaar weer met Alar werden behandeld.
In een proef te Kruiningen werd namelijk in 1967, 1968 en 1969 0,294%>Alar-85 steeds
op dezelfde bomen gebruikt. De totale opbrengst in kg per boom over deze drie jaren
was bij onbehandeld 27,9 en bij Alar 28,1 (gemiddeld van zes bomen per behandeling). In een proef te Oosterland waarin Alar alleen in 1968 werd toegepast, gaf Alar
in 1968 noch in 1969 aanleiding tot opbrengstverhogingen. In deze proef werd Alar op
vier tijdstippen toegepast (22 mei, 29 mei, 5 juni of 19 juni 1968). Op elke datum
werden zes bomen bespoten en vergeleken met zes onbehandelde bomen. De totale
gemiddelde opbrengst per boom voor beide jaren samen was voor de behandelingen:
Alar op 22 mei 57,1 kg, Alar op 29 mei 58,3 kg, Alar op 5 juni 58,0 kg en Alar op 19
juni 55,4 kg. Onbehandelde bomen droegen gemiddeld per boom over 1968 + 1969
60,1 kg. Er was dus geen winst van deze Alar behandelingen. Tijdens de bewaring
van de vruchten in de koelcel gedurende de winter 1968/69 kwam naar voren dat
vruchten van met Alar behandelde bomen een wat hoger percentage „zacht" hadden
dan vruchten van onbehandelde bomen.
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Ook in een proef te Wilhelminadorp waar 159 tweejarige bomen behandeld (23 mei)
met 0,236°/o Alar-85 konden worden vergeleken met eenzelfde aantal onbehandelde
bomen, bleek geen opbrengstverschil ten gunste van Alar. De Alar werd gespoten
bij een gemiddelde scheutlengte van 8,7 cm voor scheuten uit de eindknoppen, toen
deze 6,8 ontplooide bladeren droegen. De onbehandelde bomen droegen gemiddeld 3,4
kg per boom; de onbehandelde 3,5 kg. Dit ondanks het feit dat de remming zeer
duidelijk was en het uitblijven van resultaat wat betreft opbrengst niet geweten kan
worden aan onvoldoende werking van Alar. Wel moet opgemerkt worden dat de
jonge bomen zeer goed droegen en dat misschien daardoor weinig meeropbrengst
mogelijk was.
Opvallend was in deze proef verder de vertraging van de herfstbladval door de Alar
behandeling. Mogelijk heeft dit mede een gunstige invloed op de bloemknopvorming.
Eén en ander zal in 1970 blijken.
Bij het ras Winston waren de resultaten met Alar veel gunstiger. In een proef te
Rilland kon in drie achtereenvolgende jaren een opbrengstverhoging door toepassing
van Alar worden bereikt (tabel 9). De proefbomen waren in 1967 zeven jaar oud,
veredeld op M IX. De behandelingsdata waren 16 mei 1967, 27 mei 1968 en 21 mei 1969;
dat is einde bloei tot maximaal 14 dagen later. De gebruikte concentratie was steeds
0,294°/o Alar-85. Tien behandelde bomen werden in deze proef vergeleken met tien
onbehandelde. In 1969 was de verdeling van de vruchten aan de bomen van dien aard
dat gedund moest worden (14 juli). Dit moest vooral gebeuren omdat er trossen met
teveel vruchten voorkwamen. Van de met Alar behandelde bomen moesten 144,1
vruchten per boom worden afgedund, van de onbehandelde 53,1. Dit wijst erop dat
de zetting als gevolg van Alar ook wel eens te hoog kan worden. Op goed vruchtbare percelen Winston moet hiermee rekening gehouden worden. De resultaten met
Alar werden verkregen door een wat rijke bloei, maar ook door een wat beperkte
junirui (tabel 9).'
Wat betreft de bewaring van de vruchten in de koelcel kan gezegd worden dat Alar
de bewaring gunstig heeft beïnvloed. Zowel bij een beoordeling op 23 april 1968 als
op 13 juni 1969 van de vruchten van de voorafgaande oogst bleken de vruchten van
onbehandelde bomen een wat hoger percentage rot te hebben. De vruchten van de
behandelde bomen waren alleen in 1969 gemiddeld wat kleiner dan van de onbehandelde bomen.

PEER

Evenals bij appel hangen de resultaten van remstofbehandeling af van het ras. Bij
het ras Beurré Hardy lijkt het erop of de vruchtdracht eerder en wat regelmatiger
is te verbeteren dan bij het ras Doyenné du Comice. Bij het ras Beurré Hardy gelukte het in 1969, evenals in voorgaande jaren, de opbrengst met Alar en CCC wat
te verhogen. In een proef te Rilland waar in 1967 op zesjarige bomen werd begonnen
met jaarlijks éénmaal Alar en CCC te vergelijken met onbehandeld, bleek dat beide
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remstoffen de opbrengst in de jaren 1968 en 1969 hebben verhoogd. De opbrengst
per boom gesommeerd over de jaren 1968 en 1969 was voor onbehandeld 14,5 kg, voor
0,294°/o Alar-85 23,0 kg en voor 0,25°/o Lihocin 21,6 kg. Hoewel deze opbrengsten over
twee jaar bezien ook na remstofbehandeling niet hoog genoemd kunnen worden, is
het verschil met onbehandelde bomen toch duidelijk.
Bij het ras Doyenné du Comice waren de resultaten negatief. Drie jaar lang Alar of
CCC toegepast in het voorjaar van 1967, 1968 en 1969 op in 1967 zesjarige bomen te
Kloetinge had het volgende resultaat. Het aantal vruchten per boom over de jaren
1967 tot en met 1969 opgeteld was voor onbehandeld 57,0, voor 0,294°/o Alar-85 40,8
en voor 0,25°/o Lihocin 48,2. Ditzelfde kon wat betreft Alar worden bevestigd in een
andere proef te Kruiningen. Voor dit ras blijken de resultaten met remstoffen dus
niet erg bemoedigend.

BESTUIVING
In de jaren 1967 tot en met 1969 werd de kruisbestuivingsmogelijkheid van een aantal appelrassen onderzocht. Alleen die combinaties werden onderzocht waarvan géén
literatuurgegevens bekend waren. De resultaten van al deze kruisingen zijn samengevat in tabel 10. De werkwijze was als volgt. In het ballonstadium werden bloemtrossen gedund tot op drie bloemen per tros. Met de hand werd de nog gesloten
bloem geopend en de stempels bestoven door de geopende helmhokjes van het bestuiverras goed langs de stempels te wrijven. Daarna werden de bestoven stempels afgedekt met vaseline. Per kruising werden zo 75 tot 300 bloemen behandeld, verdeeld
over vijf tot tien bomen. Eenzelfde aantal bloemen op dezelfde wijze verdeeld en op
gelijke wijze behandeld met uitzondering van de handbestuiving en de vaselineafdekking diende als vrij afbloeiende vergelijking. Ook zelfbestuivingsmogelijkneden
werden op gelijke wijze onderzocht. Uit de cijfers van tabel 10 blijkt dat de meeste
vermelde combinaties elkaar goed kunnen bestuiven. Een uitzondering zijn wellicht
de kruisingen Schone van Boskoop x Odin en Golden Delicious x Schone van Boskoop. Odin stuifmeel op de Schone van Boskoop gaf namelijk een geringere zetting
dan bij vrije afbloei van de bloemen. Schone van Boskoop stuifmeel deed hetzelfde
bij Golden Delicious. Gezien het feit dat dit alléén bij deze twee kruisingen voorkwam, kan men aannemen dat Odin stuifmeel inderdaad niet bijzonder geschikt is
voor Schone van Boskoop. Het is interessant in deze op te merken dat Odin een nakomeling van Golden Delicious is en dat van Golden Delicious stuifmeel in de literatuur ook bekend is dat het stuifmeel niet geschikt is voor Schone van Boskoop.
Mogelijk is de betreffende eigenschap van Golden Delicious overgegaan op Odin.
Omdat Schone van Boskoop stuifmeel niet erg volwaardig is, moet de combinatie van
dit ras met Odin en Golden Delicious in het plantschema ontraden worden. Uit tabel
10 blijkt verder dat de beide onderzochte spurtypen van Golden Delicious goed stuifmeel bezitten.
In de jaren 1967 tot en met 1969 werden ook weer zelfbestuivingsproeven uitgevoerd
om na te gaan in hoeverre appelrassen tot vruchtdracht kunnen komen via zelfbe-
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stuiving. De resultaten hiervan sluiten aan bij die van de jaren 1965 en 1966 (zie
Jaarverslag over 1966, p. 54). Toen was al gebleken dat bij de rassen Stark Earliest,
Cox's Orange Pippin, Schone van Boskoop en Golden Delicious na zelfbestuiving geen
vruchten geplukt konden worden. Bij James Grieve leidde zelfbestuiving wel tot
oogstbare vruchten. Het onderzoek van de afgelopen drie jaar leerde het volgende.
Bij Schone van Boskoop en Tydeman's Early leidde zelfbestuiving tot geen enkele
vrucht. Bij Cox's Orange Pippin en Golden Delicious werden nu enkele vruchten geoogst (bij Cox's acht vruchten uit 300 bloemen; bij Golden Delicious één vrucht). Het
ras James Grieve bleek evenals in vorige jaren op zelfbestuiving te reageren ni. met
tien vruchten uit 300 bloemen. Odin tenslotte bleek ook enigszins zelfvruchtbaar (zes
vruchten uit 75 zelfbestoven bloemen).
Het belang van een goede bestuiving kan onderstreept worden met enkele waarnemingen aan tijdens de junirui afgevallen vruchtjes. Het bleek namelijk dat vruchtjes
die in juni afruien gemiddeld veel minder zaden bevatten dan vruchtjes die aan de
bomen bleven hangen (tabel 11). Het is interessant op te merken dat bij appel ruivruchtjes gemiddeld meestal minder dan twee goede zaadjes bevatten. Het blijkt
uit tabel 11 dat de zaadhoeveelheid per vrucht met de jaren sterk kan wisselen. Zo
was 1967 een zeer slecht „zaadjaar" en 1969 een zeer goed. Mogelijk is de nachtvorst
die in de nacht van 23 op 24 april 1967 optrad hiervoor verantwoordelijk geweest.
Duidelijk is verder dat een gemiddelde zaadhoeveelheid waarbij in het ene jaar
vruchten afvallen (1969) veel hoger kan zijn dan in het andere jaar. Zaadzetting
alléén bepaalt dan ook stellig niet de kans op junirui. Opvallend is verder dat de
hoeveelheid zaden bij peer zoveel lager ligt dan bij appel, uitgezonderd het ras
Doyenné du Comice. In vele jaren (1966 tot en met 1968) is de hoeveelheid zaden per
vrucht zo laag omdat een groot deel der vruchten geheel zaadloos was (parthenocarpe
vruchtzetting). In 1969 hadden de pererassen veel zaden. In alle jaren en zowel bij
appel als bij peer is het wel duidelijk dat het de vruchten met de kleinste gemiddelde
zaadhoeveelheid zijn die afruien. Bij rassen waarbij de rui veelal te sterk is (Cox's
Orange Pippin, Beurré Hardy, Doyenné du Comice) moet daarom ter bestrijding van
de junirui aan opvoeren van de gemiddelde hoeveelheid zaden per vrucht dus aan
de bestuivingsintensiteit gedacht worden.
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met lagere arbeidskosten, maken deze teelt bijzonder riskant. In het afgelopen jaar
werd onderzocht of met behulp van zgn. watermatrassen nachtvorstschade kan
worden voorkomen. Doordat het kwik tijdens de bloei van de zwarte bessen niet
beneden het vriespunt daalde, kon de invloed van deze matrassen niet worden
vastgesteld.
De in het najaar van 1968 geplante kruisbesserassenproef met de rassen Achilles,
Winham's Industry en White Smith, ontwikkelde zich goed.
In de frambozerassenproef vertoonde Mailing Promise een bijzonder slechte bladstand, wat ook in de praktijk veel voorkwam. Het ras Schönemann bleek gevoelig
voor zwavelbevattende middelen, zodat de bestrijding van meeldauw hiermee niet
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969: 43-52.
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Afb. 5. Oriëntatie belichtingsduur
glasaardbeien. Redgauntlet,
belicht van 10 januari tot
22 januari.
Fig. 5. Orientational study on the
duration of artificial illumination of strawberries
in a heated glasshouse.
Redgauntlet,
illuminated
from 10 January to 22 January.

Glasa blijkt van de beproefde rassen het meest geschikt voor een geforceerde teelt,
gezien de financiële einduitkomsten. In de praktijk wordt dit ras bij een dergelijke
teelt ± veertig nachten belicht, te beginnen ± 10 januari. Uit deze proef bleek echter
dat onder de omstandigheden van 1968-1969 een aanvullende belichting van 24 nachten te beginnen op 3 februari de hoogste kg-opbrengst gaf en de beste financiële
resultaten. De middenoogstdatum lag echter enkele dagen later dan bij de langer
belichte planten.
Redgauntlet reageerde van alle rassen het meest op een aanvullende belichting. Ook
hier had een belichting van 10 tot 22 januari geen invloed op de ontwikkeling van
het gewas. Naarmate echter de belichtingsperiode langer was, namen het percentage eerste kwaliteit en het gemiddelde vruchtgewicht toe, terwijl de middenoogstdatum werd vervroegd (afb. 4, 5, 6).
Gorella gaf in alle objecten nagenoeg gelijke financiële resultaten. Weliswaar was
de kg-opbrengst van het onbelichte object het laagst, maar dit werd gecompenseerd
door een gunstiger middenoogstdatum en een hoger percentage eerste kwaliteit.
Vola reageerde het minst op een belichting in januari; een belichting in februari
gaf dan ook de hoogste kg-opbrengst. Een belichting in januari èn in februari gaf
wel een duidelijke vervroeging. Van de beproefde rassen lijken Gorella en Vola het
minst geschikt voor een geforceerde teelt.
Gezien de uitkomsten van deze proef lijkt het zinvol het aanvangstijdstip van aanvullende belichting bij de teelt van verwarmde aardbeien op meer plaatsen nader
te onderzoeken.
RODE BESSEN
BODEMBEHANDELINGSPROEF

In een vijf jaar geleden begonnen proef werd bij de rassen Jonkheer van Tets en
Rondom nagegaan wat de invloed is op de groei en opbrengst bij verschillende
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Afb. 6. Oriëntatie belichtingsduur
glasaardbeien. Redgauntlet,
belicht van 10 januari tot
27 februari.
Fig. 6. Orientational study on the
duration of artificial illumination of strawberries
in a heated glasshouse.
Redgauntlet, illuminated
from 10 January to 27
February.

bodembehandelingen. Deze behandelingen waren:
a. geheel chemische onkruidbestrijding.
b. geheel mechanische onkruidbestrijding.
c. chemische onkruidbestrijding op de rij met grasstroken tussen de rijen.
Er werd geen verschil in de groei en opbrengst geconstateerd tussen de verschillende
bodembehandelingen. Een grasstrook tussen de rijen gaf geen voedselconcurrentie,
mits een compenserende N-bemesting werd toegediend en op tijd werd gemaaid.
Over vochtconcurrentie en een eventueel groter nachtvorstgevaar werden geen gegevens verzameld.
Bij de geheel mechanische onkruidbestrijding slempte de grond dicht, waardoor in
regenrijke periodes de verticale waterafvoer werd belemmerd door een gestoord
profiel.
Een chemische onkruidbestrijding bleek het gemakkelijkste en het goedkoopste uit
te voeren, zodat hieraan de voorkeur moet worden gegeven.
ZWARTE BESSSEN
BEDDENSYSTEEM
Het op 6 februari 1969 aangelegde beddensysteem met de rassen Baldwin Hilltop
en Wellington XXX is afgesloten met een onbevredigend resultaat, omdat het doel,
een belangrijke verhoging van de produktie, niet kon worden aangetoond. Tengevolge van nachtvorst ging in 1967 een groot deel en in 1968 de gehele oogst verloren.
Hierdoor ontstond een zeer sterke groei, zodat de oorspronkelijke plantafstand van
2.50 X 0.50 X 0.50 m niet meer kon worden gehandhaafd. Mede hierdoor werd na
de oogst van 1969 besloten de proef te beëindigen.
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Afb. 7.

Schönemann geeft gezonde,
stevige en lange stengels.

Pig. 7. The raspberry
variety
Schönemann, illustrating
the healthy, strong, long
stems.

ONDERZOEK VERHOGING PRODUKTIVITEIT

Een van de eisen voor een rendabele zwarte-besseteelt is verhoging van de produktie per oppervlakte-eenheid. In een nieuw aangelegde proef worden struiken
met een normale plantafstand (2.00 X 1.50 m) vergeleken met een plantsysteem,
waarbij ter plaatse is gestekt op 15, 30 en 60 cm in de rij bij een rijafstand van
2.00 m. De rassen in deze proef zijn: Wellington XXX, Black Reward en Baldwin
Hilltop. De indruk bestaat dat bij het stekken op 15 cm reeds na een jaar evenveel
vruchthout aanwezig is als bij de struikenaanplant. Afgewacht moet worden of op
latere leeftijd het evenwicht tussen groei en vruchtbaarheid bij deze geringe afstand in de rij bewaard kan blijven.
BRAMEN
PLANTAFSTANDENPROEF (Himalaya)

Het meest geteelde brameras, Himalaya, wordt sinds jaren geplant op een afstand
van 2.50 X 2.00 m. In de hier te bespreken proef wordt nagegaan of een kleinere
plantafstand op de rij de opbrengst, vooral in de eerste produktiejaren, kan verhogen.
De proef werd aangelegd in 1964. Uit de resultaten, vermeld in tabel 13 blijkt dat
alleen het eerste produktiejaar bij de grootste plantafstand een hogere opbrengst
werd verkregen. Daarna waren de verschillen gering.
In dit verslagjaar werden nog enkele andere interessante resultaten verkregen. De
laatste jaren wordt namelijk toenemende schade ondervonden van stengelziekten
(Rhabdospora ruborum en Septoria rubi) en stengelknobbel (Agrobacterium rubi)
(afb. 8). Bij de kleinste plantafstanden nu is een groter aantal stengels aanwezig
dan bij de traditionele plantafstand. Bij het aanbinden van de jonge stengels is het

48

Afb. 8. In de plantafstandenproel
met het brameras Himalaya treedt stengelsterfte
op, veroorzaakt door stengelknobbel (Agrobacterium
rubi).
Fig. 8. In theplant distance trial
with the blackberry variety
Himalaya, stems were
killed by stem bump
(Agrobacterium rubi).

daarom mogelijk een strengere selectie door te voeren en de meest zieke stengels
weg te snoeien. In de opbrengstcijfers van 1969 komt de gunstige invloed hiervan
enigermate tot uiting. Opgemerkt dient te worden dat een kleine plantafstand de
kans op vruchtrotaantasting (Botrytis cinerea) echter verhoogt.

Tabel 13. Resultaten plantafstandenproef bramen (Himalaya)
Table 13. Results of a plant distance trial with blackberry (Himalaya)

Plantafstand (m)

Opbrengst in kg/are

Plant distance (m)

Yield in kg/are
1965

1966

1967

1968 1)

1969

Gemiddeld
Mean

2.50 x 1.00

172

259

296

2.50 x 1.25

187

237

277

190

198

231

100

201

2.50 x 1.50

177

259

226

301

109

189

232

2.50 x 2.00

133

262

296

126

182

218

i) Deopbrengstcijfers van 1968 zijn onbetrouwbaar door hetoptreden van stengelsterfte. Inde berekening
van het gemiddelde opbrengstcijfer zijn de resultaten van1968niet opgenomen.
The yield figures of 1968 are unreliable because of die back of stems. The average yields donotinclude
the results of 1968.
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ORIËNTATIE THORNLESS EVERGREEN

In 1957 werd begonnen met een eerste oriëntatie van het doornloze brameras
Thornless Evergreen. Geplant werd op een afstand van 2.50 X 2.00 m; op dat moment een voor bramen algemeen geldende plantafstand. Al spoedig bleek dat deze
plantafstand voor Thornless Evergreen te groot was en dat een afstand van 2.00 X
1.50 m. beter was.
Bij Himalaya worden drie tot vier stengels per strekkende meter aangebonden.
Vastgesteld werd dat bij Thornless Evergreen ongeveer acht stengels per strekkende meter moeten worden aangebonden. In dit licht gezien is het begrijpelijk dat
Thornless Evergreen in de beginjaren slechts matige opbrengsten gaf. Bij de juiste
plantafstand en het juiste aantal stengels per strekkende meter bleek dit ras toch
behoorlijke opbrengsten te kunnen geven. Wel bestaat het vermoeden dat een aanplant van Thornless Evergreen sneller verouderd zal zijn dan van Himalaya.
De voor- en nadelen van Thornless Evergreen ten opzichte van Himalaya, die in
vorige jaarverslagen uitvoerig zijn vermeld, kunnen als volgt worden samengevat:
Plantmateriaal : moeilijker te vermeerderen en dus duurder.
Planten
: doornloos, waardoor alle werkzaamheden gemakkelijker, prettiger
en sneller kunnen worden uitgevoerd; lagere plukkosten.
Plantafstand : dichter planten en meer stengels aanbinden.

Tabel 14. Resultaten oriëntatie Thornless Evergreen.
Table 14. Results of preliminary trial with the blackberry variety Thornless Evergreen.

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Gemiddeld/Mean

50

Opbrengst in kg/are

Middenprijs in guldens/kg

Opbrengst in glds/are

Yields in kg/are

Average price in D. fl./kg

Yields in D. fl./are

173
90
201
192
253
300
148
164
165
181

1,12
1,53
2,00
1,83
1,78
2,38
2,26
2,60
2,98
2,15

193,76
137,70
402,00
351,36
450,34
714,00
334,48
426,40
491,70
389,08

Vruchten

steviger, beter houdbaar, minder aroma en minder sap, doch wel
geschikt voor verse consumptie; minder geschikt voor verwerking.
Produktiviteit : het eerste jaar minder, daarna gelijk aan Himalaya, maar planten wellicht sneller verouderd.
Ziekten
: .gevoeliger voor spint (Tetranychus urticae) en wantsen (Lygus
pabulinus); minder gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea).
Middenprijs
: vooral voor de verse consumptie hoger dan Himalaya.
De kg-opbrengsten en de middenprijzen van negen produktiejaren staan vermeld in
tabel 14. Duidelijk blijkt uit tabel 14, dat de produktie de laatste jaren afneemt.
Nu deze oriënterende proef is afgesloten is de conclusie dat Thornless Evergreen
een waardevolle aanwinst van het bramesortiment betekent, met name voor verse
consumptie, maar dat Himalaya voor de verwerkende industrie beter voldoet.
RASSENVERGELIJKING HIMALAYA - THORNLESS EVERGREEN

Voorjaar 1966 werd een proef aangelegd waarin de doornloze braam Thornless Evergreen vergeleken werd met het ras Himalaya.
De plantafstand bedraagt voor Thornless Evergreen 2.00 X 1.50 m en voor Himalaya
2.50 X 1.50 m. De resultaten van deze rassenproef staan vermeld in de tabellen 15
en 16. Hieruit blijkt dat Himalaya tot nu toe alleen in het eerste produktiejaar een
hogere opbrengst gaf. De daaropvolgende jaren was de opbrengst van Thornless
Evergreen hoger, waardoor de gemiddelde opbrengst over drie produktiejaren die
van Himalaya evenaart. Door een hogere middenprijs is de geldelijke opbrengst per
are duidelijk in het voordeel van de doornloze braam.
NIEUWE DOORNLOZE BRAMERASSEN

Het afgelopen jaar konden van twee nieuwe doornloze bramerassen, Smoothstem
en Thornfree, de eerste resultaten worden verkregen. Deze twee rassen zijn afkomstig uit Amerika. Belangrijk is dat het aroma beter lijkt dan van Thornless
Evergreen, wat gunstig is voor verwerking. Ook de vruchtbaarheid mag veelbelovend worden genoemd. In een nieuwe rassenoriëntatie met Thornless Evergreen en
Himalaya zal worden nagegaan of deze twee nieuwelingen een verbetering of aanvulling van het huidige rassensortiment betekenen.
FRAMBOZEN
HERFSTFRAMBOZEN

Het onderzoek naar de gebruikswaarde van frambozerassen die in de herfst vrucht
dragen werd voortgezet. De indruk van het voorgaande jaar dat Zeva Herbsternte
en Baron de Wavre in deze collectie van veertien rassen tot de beste rassen behoren,
werd bevestigd. Ook het ras September viel in gunstige zin op. Van deze drie rassen
zal plantmateriaal worden vermeerderd om in 1970 een grotere proef mee op te
zetten. Alle rassen worden in 1970 nog een keer beoordeeld, waarna een definitieve
selectie zal plaats vinden.
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Afb. 9. Water geven en bijmesten
via gietdarmen in aardbeien.
Fig. 9. A perforated plastic tube
for manuring and irrigation, used under plastic
cover of the soil.

een vaste kas op 19 juni een grondontsmettingsproef aangelegd met methylbromide
100 g/m 2 en chloorpicrine 50 ml/m 2 .
Eind juli zijn beide onderdelen van de proef ingeplant met het ras Glasa. Op het
rolkasvak zijn daarbij uitsluitend planten gebruikt van hetzelfde bedrijf. Het wachtbed werd voor een gedeelte beplant met planten van hetzelfde bedrijf en voor de
rest met planten van een vermeerderingsbedrijf in de Noord-Oostpolder. De planten
van het laatstgenoemd bedrijf waren voor zover bekend vrij van Verticillium.
Op 5 november zijn op alle veldjes de planten met op Verticillium wijzende afwijkingen geteld. Ook de planten met geringe afwijkingen zijn daarbij inbegrepen. De tellingen op het wachtbed leverden het meest interessante resultaat op door het grote
verschil dat werd gevonden bij de planten van de twee herkomsten. De resultaten
van de tellingen op het wachtbed zijn vermeld in tabel 18.
Uit tabel 18 blijkt dat na de periode van drie maanden, gelegen tussen het uitplanten
en de beoordeling, bij de planten uit de Noord-Oostpolder vrijwel geen symptomen
van besmetting werden aangetroffen. De veel hogere aantastingsgraad bij de eigen
planten moet daarom voor het grootste gedeelte worden toegeschreven aan het gebruik van planten uit een besmet vermeerderingsveld.
Wat de werking van de beproefde middelen betreft geven de gevonden percentages
van aangetaste planten de indruk dat zowel methylbromide als chloorpicrine enige
werkzaamheid hebben tegen Verticillium. De invloed van de grondontsmetting op de
planten van het eigen bedrijf was op het rolkasvak gelijk aan die op het wachtbed.
Een betere toetsing van deze middelen kan worden verkregen door opnieuw een
proef aan te leggen op besmette grond en met gezonde planten, waarbij de periode
tussen het planten en de beoordeling langer kan zijn dan in deze proef op een
wachtbed mogelijk was.
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Tabel 17. Resultaten van een onderzoek naar de invloed van bijmesten en water geven bij
aardbeien onder glas in 1969, ras Gorella.
Table 17. Results of research on the influence of several quantities of water and fertilizer
on strawberries under glass in 1969, variety Gorella.
Behandeling i )

Gemiddeld
standcijfer

Gemiddeld
N-watercrjfer

N-gehalte
in blad bij
einde van
de oogst

Opbrengst
in kg/ma

Datum
middenoogst

Percentage
tweede
kwaliteit

Treatment l)

Average
level

Average
N-water
figure

% N in
leaves at
the end of
cropping

Yield
in kg/ntf

Date of
main
yield

Percentage
second
grade fruit

K a s 1/
Glasshouse I
A. 1 W + I N
B . 1 W + ON
C. 2 W + ON
D. 1 W + 2 N
E. 2 W + 2 N

8,25
8,00
7,75
9,00
8,50

0,70
0,66
0,56
2,68
1,52

2,44
2,50
2,06
2,77
2,87

2,31
2,26
2,48
2,24
2,36

12-5
12-5
11-5
12-5
12-5

17,3
16,4
16,1
16,3
14,3

K a s 11/
G l a s s h o u s e II
A. 1W + 1 N
B. 1 W + ON
C . 2 W + ON
D. 1 W + 2 N
E. 2 W + 2 N

7,40
6,00
6,10
8,00
8,00

1,35
0,51
0,65
1,68
1,09

2,58
2,07
1,62
2,61
2,52

2,27
2,06
2,24
2,47
2,38

30-5
24-5
26-5
27-5
29-5

11,6
12,2
12,0
13,0
14,9

i) 1 W + 1 N = normaal water en normaal bemest/normal water and normal fertilization
2W + 2 N = dubbele hoeveelheid water en bemesting/double quantity of water and fertilizer
ON
= geen bemesting/no fertilization

VOLLEGRONDSAARDBEIEN
RASSENONDERZOEK

In het voorjaar van 1968 werden in de proeftuinen te Breda, Horst en Kapelle de
rassen Gorella, Grundi, Redgauntlet en Senga Gigana geplant. Het voornaamste doel
van deze proef was de produktiviteit van het Duitse ras Grundi bij voorjaarsplanting
te vergelijken met andere grootvruchtige rassen. Van Grundi was reeds bekend dat
de vruchten groot zijn, maar in voorgaande proeven was de produktiviteit bij zomerplanting te laag. De proef werd aangelegd met veldjes van vijftig planten in tweevoud.
De plantafstand was 90 x 40 cm.
In Breda ontwikkelden alle rassen zich zeer goed en gelijkmatig. In Horst was de
stand iets minder goed en in Kapelle was de stand slecht en onregelmatig tengevolge
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Tabel 18. De invlced van de herkomst van de planten en van grondontsmetting op het
optreden van Verticillium-achtige verschijnselen bij het aardbeiras Glasa.
Table 18. The influence of the origin of the plants and soil fumigation on the degree of
Verticillium-like symptoms on the strawberry variety Glasa.
Behandeling

Gemiddeld percentage Verticillium op 5 november
Average percentage Verticillium on 5 November

Treatment

Planten van besmet
vermeerderingsveld
Plants from infected
propagation field

Methylbromide 100 g/m2
Chloorpicrine 50 ml/m 2
Onbehandeld/untreated

19,0
23,3
30,9

Planten van niet-besmet
vermeerderingsveld
Plants from uninfected
propagation field

0,3
1,0
1,3

van wateroverlast in de natte zomer van 1968. De gemiddelde opbrengst per plant
bedroeg voor Redgauntlet 585 g, voor Gorella 444 g, voor Senga Gigana 346 g en voor
Grundi 327 g. Alleen Redgauntlet was betrouwbaar produktiever dan Senga Gigana
en Grundi. De vruchten van Senga Gigana en Gorella bleken duidelijk zwaarder dan
die van Grundi en Redgauntlet. Senga Gigana was het meest vatbaar voor vruchtrot.
Gorella en Senga Gigana rijpten betrouwbaar vroeger dan de twee andere rassen.
Grundi rijpte betrouwbaar vroeger dan Redgauntlet.
In augustus 1968 werden in de proeftuinen te Breda, Horst en Zaltbommel de rassen
Elista, Gorella, I.V.T. 6065, I.V.T. 6070, Senga Gigana, Senga Sengana, Vigerla en
Zefyr uitgeplant voor een rassenproef. Per proefplaats werden van ieder ras vier
veldjes beplant met ieder vijftig planten. De plantafstand was 80 x 40 cm.
Op alle proefplaatsen was de groei aanvankelijk goed. In het voorjaar van 1969 vertoonden Senga Gigana en Zefyr te Horst beschadiging door een bespuiting met
Venzar, uitgevoerd in de voorafgaande herfst. In Zaltbommel viel de produktie wat
tegen tengevolge van droogteschade tijdens de oogst. De gemiddelde opbrengst in
g per plant over alle proefvelden bedroeg: I.V.T. 6070 875, Vigerla 832, Senga Sengana
817, Senga Gigana 750, I.V.T. 6065 711, Zefyr 697, Elista 600 en Gorella 571. De gemiddelde produktie van I.V.T. 6070, Vigerla en Senga Sengana was betrouwbaar
hoger dan die van Elista en Gorella. Vigerla gaf tamelijk kleine vruchten van zeer
gelijkmatige grootte. Senga Gigana bleek in deze proef duidelijk vatbaar voor vruchtrot. Zefyr, Gorella en Senga Gigana waren duidelijk vroeger dan de andere rassen.
De I.V.T.-nummers 6065 en 6070 blijken uit deze proeven geen verbetering van het
huidige sortiment te betekenen.
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In de proeftuinen te Breda, Horst, Kesteren, Wageningen en Zaltbommel werd op
5 augustus 1968 een rassenproef aangelegd. Deze proef omvatte naast de standaardrassen Gorella en Redgauntlet zes nieuwe rassen en selecties, namelijk Junimorgen,
Lavo, Primella, virusvrije Vola, I.V.T. 64252 en I.V.T. 64235. Er werd in tweevoud
geplant met vijftig planten per veldje. De plantenafstand bedroeg 80 x 40 cm. De
planten van de standaardrassen werden betrokken van een vermeerderingsbedrijf.
Alleen te Wageningen werden voor de standaardrassen eigen planten gebruikt. De
planten van de nieuwe rassen en selecties werden geleverd door de betreffende eigenaren. Alle planten werden op 5 augustus ter beschikking gesteld van de proefveldhouders.
De groei van de planten was in het algemeen goed. Alleen Lavo bleef ver achter in
ontwikkeling en was op alle proefplaatsen het minst groeikrachtig. Gorella vertoonde
reeds in de herfst op de meeste proefvelden een ernstige aantasting door Verticillium.
Alleen te Wageningen werd deze aantasting niet geconstateerd. Op de andere proefplaatsen was het aantal aangetaste proefplanten ± 15 °/o.
In tabel 19 zijn de opbrengsten van deze proef vermeld. De gemiddelde produktie van
I.V.T. 64252 was betrouwbaar hoger dan van alle andere rassen. Junimorgen was
betrouwbaar produktiever dan I.V.T. 64235. Redgauntlet was betrouwbaar produktiever dan Gorella. De produktiecijfers van Vola en Primella geven de indruk dat deze
rassen respectievelijk zeer produktief en weinig produktief zijn. Primella, Gorella en
Junimorgen rijpten betrouwbaar vroeger dan de andere rassen.

Tabel 19. Opbrengsten van een aardbeienrassenproef in g per plant te Breda, Horst,
Kesteren, Wageningen en Zaltbommel.
Table 19. Yields of a strawberry variety trial (in g per plant) at Breda, Horst, Kesteren,
Wageningen, and Zaltbommel.
Ras

Breda

Horst

Kesteren

Wageningen

Zaltbommel

Average

Variety

I.V.T. 64252
Vola
Junimorgen
Redgauntlet
I.V.T. 64235
Gorella
Lavo
Primella

Gemiddeld

970
1025
859
803
553
509
600
472

714
735
727
480
346
268
90
337

986
683
673
500
370
272
408
220

996

—
743
546
573
589
243
315

862
572
432
590
467
210
458
433

906
754
687
584
462
372
360
355
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Op grond van de in deze proeven verkregen gegevens kunnen van de meest interessante nieuwe rassen en selecties de belangrijkste eigenschappen worden genoemd.
Grundi: open planttype; rijpt tamelijk vroeg; te weinig produktief; vooral de eerste
vruchten zeer groot; goede smaak.
I.V.T. 64252 (Tamella): groeit krachtig en rijpt laat; zeer produktief; opvallend goede
vruchtzetting; vruchten groot, soms wat te donker van kleur; smaak tamelijk goed;
dopt slecht; lijkt niet vatbaar voor rood wortelrot; weinig vatbaar voor Verticillium.
Junimorgen: groeit krachtig en rijpt tamelijk vroeg; zeer produktief; vruchten onregelmatig van vorm en grootte; smaak en stevigheid matig; in het begin van de oogst
veel misvormde vruchten; lijkt weinig vatbaar voor rood wortelrot.
Lavo; groeikracht en produktiviteit matig tot slecht; vruchten groot, goed van smaak,
tamelijk kwetsbaar; rijpt laat.
Primella: groeikracht en produktie matig; rijpt vroeg; de vruchten zijn onregelmatig,
klein, stevig, goed van smaak; vatbaar voor rood wortelrot.
Senga Gigana: groeikracht vrij sterk; rijpt tamelijk vroeg; produktie en smaak matig;
zeer vatbaar voor vruchtrot (Botrytis cinerea).
Vigerla: krachtig groeiend, middentijds rijpend ras; zeer produktief; vruchten tamelijk klein; zeer regelmatig van grootte, goed van kleur, smaak en stevigheid; dopt
gemakkelijk; zeer geschikt voor verwerking; vatbaar voor rood wortelrot.
Zefyr: groeikracht matig; rijpt vroeg; produktie matig; vruchten goed van kleur en
smaak, maar te klein.
BEPROEVING VAN SPECIAAL VOOR VERWERKING GESCHIKTE RASSEN

In samenwerking tussen het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp, het
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen, het Sprenger
Instituut te Wageningen en de Vereniging der Nederlandse Groeten- en Fruitverwerkende Industrie is in 1969 begonnen aan een meerjarig onderzoek met tien wellicht voor de industrie bijzonder geschikte aardbeirassen.
In proeftuinen te Breda, Horst en Wageningen zijn in de zomer van 1969 proefveldjes
aangelegd. Op een vermeerderingsbedrijf in de Noord-Oostpolder is plantmateriaal
uitgezet voor in 1970 aan te leggen uitgebreide proefvelden. Het onderzoek omvat
naast het standaardras Senga Sengana de rassen Tigaiga en Vigerla en de I.V.T.selecties 6032, 6295, 6451, 6453, 6556, 6565 en 65200.
HET KOELEN VAN AARDBEIPLANTEN

In afwijking van de door het Proefstation voor de Fruitteelt geadviseerde temperatuur
van —1° C tot 2° C worden op verschillende bedrijven aardbeiplanten gekoeld bij
een lagere temperatuur. In samenwerking met het Sprenger Instituut te Wageningen
werd nagegaan bij welke temperaturen de planten in vier verschillende koelhuizen
werden bewaard en of door middel van waarnemingen te velde verschillen in aanslag
en groeikracht tussen de planten uit de verschillende koelhuizen kon worden geconstateerd.
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Op verschillende data zijn zowel in de koelhuizen als in de kisten met planten temperatuurmetingen verricht. De resultaten hiervan kunnen als volgt worden samengevat. In koelhuis A was de temperatuur zeer onregelmatig en dikwijls boven het
vriespunt. In koelhuis B was de temperatuur tamelijk gelijkmatig, gemiddeld ± —1°C.
In koelhuis C was de temperatuur zeer gelijkmatig, ± —2° C. In koelhuis D was de
temperatuur zeer gelijkmatig, ± —2° C.
Uit de waarnemingen van de stand van gewassen is niet duidelijk gebleken dat de
temperatuursverschillen tussen de betrokken koelhuizen van invloed zijn geweest op
de resultaten die met de planten te velde werden bereikt. De planten uit koelhuis A
vertoonden gemiddeld de slechtste stand, maar het is niet zeker dat dit niet te wijten
is aan de bewaartemperatuur. Gezien deze resultaten is er geen aanleiding tot wijziging van het eerder genoemd advies.
RODE BESSEN
RASSENPROEF
De in 1965-1966 aangelegde rassenproef met tien rassen op tien proefplaatsen gaf
op vijf proefvelden een gemiddelde produktie van meer dan 150 kg per are. Op de
andere proefvelden was de ontwikkeling van het gewas wat minder en verkeert de
aanplant nog min of meer in het jeugdstadium. De gemiddelde produktie was uiteraard lager en grillig verspreid over de rassen. De produktie van de vijf best ontwikkelde proefvelden is vermeld in tabel 20. Hoge opbrengsten gaven Stanza en I.V.T.
6239, die beide laat rijpen (afb. 10).
HAAGHOOGTE-PROEF
In de winter van 1965-1966 werden te Breda, Kapelle en Sint Anna Parochie haaghoogteproeven aangelegd. In Breda werd in 1969 voor het eerst een oogst van
betekenis verkregen. Daar de voorgeschreven haaghoogten in de meeste gevallen nog
niet werden bereikt, vertonen de opbrengsten per haaghoogte nog geen verschillen.
Deze gegevens hebben alleen waarde voor vergelijking van de rassen in de aanloopperiode.
Tabel 21 vermeldt de gemiddelde opbrengst van acht veldjes (elk van 9,6 m 2 ). De
produktie is omgerekend per are. Stanza blijkt in de beginjaren reeds een hoge
opbrengst te geven.
FRAMBOZEN
RASSENPROEF
Van de in de winter van 1966-1967 aangelegde rassenproeven met frambozen te
Kapelle, Kesteren en Middelrode is die te Middelrode na de oogst van 1968 gerooid.
In 1969 werd in Kesteren een goede en in Kapelle een matige oogst verkregen. In
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Afb. 10. Een krachtig groeiende
selectie van het I.V.T. te
Wageningen in de rassenproef met rode bessen in
de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle-Biezeliflge.
Fig. 10. A strong-growing selection from the Institute of
Horticultural Plant Breeding at Wageningen in
the variety trial with red
currants in the experimental garden for small
fruit at Kapelle-Biezelinge.

Tabel 20. Opbrengst in kg/are van tien rode-besserassen, geplant 1965-1966, op vijf proefplaatsen.
Table 20. Yield in kg/are of ten red currant varieties, planted 1965-1966, at five places.
Ras

Breda

Beemster

Eenum

Eist

Horst

Variety

I.V.T. 6239
Stanza
I.V.T. 6237
I.V.T. 6316
I.V.T. 6309
Jonkheer van Tets
I.V.T. 6314
Maarse's Prominent
Red L a k e
I.V.T. 6336
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Gemiddeld
Average

223
157
202
122
185
125
159
144
131
119

189
257
176
219
153
127
151
134
129
109

194
272
163
184
149
154
159
121
111
163

374
339
197
204
238
219
154
159
158
143

427
358
340
264
193
246
234
173
179
167

281
277
216
199
184
174
171
146
142
140

Tabel 21. Opbrengsten in 1969 van de haaghoogteproef met rode bessen te Breda, geplant
1965-1966.
Table 21. Yields in 1969 from a hedge-height experiment with red currants at Breda, planted
1965-1966.

Ras

Opbrengst
in kg/are

Oogstdatum

Aantal trossen
per 500 g

Aantal bessen
per 500 g

Variety

Yield in
kg/are

Date of
yield

Number of
racines per 500 g

Number of
currants per 500 g

Jonkheer v a n Tets

163
166
172
179
232

21-7
15-7
31-7
22-7

52
46
37
43
49

564
615
351
607
635

MI

Red Lake
Rondom
Stanza

1-7

Kesteren was de stand van het ras Mailing Promise tijdens de oogst duidelijk minder
dan van de andere rassen. In Kapelle was de stand vanaf het voorjaar onregelmatig,
waarbij het ras Rode Radboud duidelijk de slechtste was. Tabel 22 vermeldt de produktiegegevens. Jochem's Roem lijkt een zeer produktief ras.
BLAUWE BESSEN
ALGEMEEN

Met hoge kg-opbrengsten en goede prijzen was 1969 een bijzonder goed jaar voor de
blauwe-bessenteelt. De gemiddelde veilingprijs bedroeg ± ƒ 2,50 per kg. Het is dan
ook niet te verwonderen dat de belangstelling voor de blauwe-bessenteelt in de
oostelijke provincies van Nederland toeneemt. In vroeger jaren werd dikwijls op zeer
arme gronden geplant, waarbij de resultaten meestal teleurstelden. Thans blijkt dat
op de betere, humeuze en goed ontwaterde gronden met een pH van ±4,5 de groei
veel vlotter verloopt, wat de resultaten ongetwijfeld gunstig beïnvloedt.
RASSENPROEF TE FREDERIKSOORD

In 1952 werd te Frederiksoord op humeuze grond met een sterk wisselend profiel en
een hoge waterstand een rassenproef aangelegd met zes Amerikaanse rassen, geplant
op 2,50 x 2,50 m. In 1959 werd het proefveld uitgebreid met een aantal Goldtraube-
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Tabel 22. Resultaten in 1969 van een frambozenrassenproef te Kapelle en Kesteren, geplant
1966-1967.
Table 22. Results in 1969 of a raspberry variety trial at Kapelle and Kesteren, planted
1966-1967.
Ras

Opbrengst in kg/are
Yield in kg/are

Datum middenoogst
Date of main yield

Gemiddeld vruchtgewicht
in g te Kapelle

Variety

Kesteren

Kapelle

Kesterer

Kapelle

Average fruit weight
at Kapelle in g

Jochems Roem
I.V.T. 6023
Schönemann
Rode Radboud
I.V.T. 6030
I.V.T. 6028
Mailing Promise

164
164
153
129
115
107
90

116
106
76
64
94
80
79

22-7
18-7
23-7
19-7
27-7
19-7
14-7

19-7
14-7
22-7
15-7
24-7
17-7
14-7

3,2
3,0
3,0
3,1
3,2
2,6
3,1

klonen en nog enkele Amerikaanse rassen met een plantafstand van 3,00 x 2,00 m.
In tabel 23 worden de produktiecijfers gegeven van de beste rassen en klonen over
de laatste zes jaren.
Dixi blijkt een interessant ras, met hoge opbrengsten, een mooie open groeiwijze en
grote, goed smakende vruchten. Coville bleek eveneens een goed ras met bessen
van prima kwaliteit. Berkeley is een vroeg ras, maar de kg-opbrengsten bleven op
dit proefveld te laag. De Goldtraube-klonen gaven middelmatig grote vruchten in
vergelijking met de grootvruchtige Amerikaanse rassen.
RASSENPROEF TE EVERTSOORD

In Evertsoord werd een rassenproef aangelegd als onderdeel van een Europese rassenproef, die in elf landen op zestien plaatsen onder auspiciën van de International
Society for Horticulture Science, Working Group „Blueberry Culture in Europe"
wordt genomen. In het voorjaar van 1968 werden geplant: Berkeley, Bluecrop, Blueray, Collins, Darrow, Goldtraube sel. 53, Goldtraube sel. 71, Herbert en Ivanhoe. De
plantafstand bedraagt 3,00 x 2,00 m.
Ondanks de droge zomer ontwikkelden de planten zich goed. Beregenen was niet
nodig, waaruit blijkt dat de grond van het proefveld goed vochthoudend is. Toekomstige resultaten zullen moeten uitwijzen welk ras in deze proef het beste naar voren
gaat komen.
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Tabel 23. Resultaten van een rassenproef met blauwe bessen te Frederiksoord.
Table 23. Results of a variety trial with blueberries at Frederiksoord.
Ras
Variety

Dixi
G 71
Coville
G 61
Ivanhoe
Berkeley

Opbrengst in kg/ha
Yield (in kg/ha)
1964

1965

1966

1967

1968

1969

Gemiddeld
Average

12970
8667
12444
7065
5653
10176

7630
5400
7090
5000
6020
6000

10670
8420
9180
8130
6840
4330

25650
18000
15200
15500
10330
12380

20640
11160
11840
15740
7000
7680

25440
27489
21280
17439
19492
12640

17167
13189
12839
11490
9222
8868

PLANTSYSTEMENPROEF TE HORST

In de proeftuin te Horst werd in 1967-1968 een plantsystemenproef aangelegd met
de rassen Bluecrop, Ivanhoe, Berkeley, Coville en Goldtraube sel. 71.
Omdat de aanlooptijd bij de gewoonlijk toegepaste plantafstand van 3,00 x 2,00 m
vrij lang is, wordt in deze proef nagegaan of door een kleiner plantverband hierin
tegemoet kan worden gekomen. De plantafstanden zijn: 2,50 x 2,00 m, 2,50 x 1,00 m en
2,00 x 0,80 m. Om de mogelijkheid van mechanisch oogsten nader te bestuderen is een
object toegevoegd met de gelijkmatige afrijpende Goldtraube sel. 23, geplant op 3,00 x
2,00 m. De planten hebben zich tot nu toe goed ontwikkeld.

MECHANISCH OOGSTEN
ALGEMEEN

In 1969 werd onderzocht in hoeverre zwarte bessen, kruisbessen, rode bessen, blauwe
bessen en morellen met een Skil Recipro triller 700 H of een Homelite Fruit Harvester
mechanisch kunnen worden geoogst (afb. 11). Het in het Jaarverslag over 1968 aangekondigde onderzoek met een Blueberry Electric Picking Unit op andere kleinfruitgewassen dan de blauwe bes leverde een negatief resultaat op.
Op verzoek van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop werd ook medewerking verleend aan het onderzoek over mechanisch oogsten van rozebottels voor
rozenzaailingen. De resultaten van dit onderzoek waren eveneens teleurstellend.
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Afb. 11. De Homelite Fruit Harvester is een Amerikaanse schudder voor het oogsten van o.a. morellen.
Fig. 11. The Homelite Fruit Harvester, a shaker produced in the U.S.A. for harvesting morellos.

Op verschillende kleinfruitgewassen werd nagegaan of door een bespuiting met Ethrel
het aftrillen van de vruchten kan worden vergemakkelijkt.
De resultaten van dit onderzoek zullen hierna per gewas worden behandeld.
ZWARTE BESSEN

De tekortkomingen van het experimentele opvangscherm dat in samenwerking met
het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen werd ontworpen en beproefd
(Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 65) konden voor een groot deel worden
weggenomen. De bessen die door twee Skil Recipro trillers werden afgetrild, werden
op het verbeterde scherm opgevangen en met een transportbandje afgevoerd. Voordat
de bessen in het kistje vallen werd het blad weggeblazen. Op deze wijze was het
mogelijk een produkt te oogsten dat door de conservenindustrie uitstekend van kwaliteit genoemd werd. Helaas bleken de trillers bij langdurig gebruik gebreken te vertonen. Ook de capaciteit was enigszins teleurstellend en zeker niet hoger dan die met
de oogstmethode die reeds eerder door het Proefstation werd ontwikkeld, waarbij
één persoon één triller en een klein opvangscherm gebruikt (Jvslg. Proefst. Fruitt.
Wilhelminadorp 1968: 64-65).
Enkele telers hebben in 1969 een Skil Recipro triller aangeschaft om daarmee zwarte
bessen te oogsten. Hun ervaringen waren minder positief dan de resultaten van het
onderzoek door het Proefstation voor de Fruitteelt in 1967 en 1968. De prestatie bleef
beneden de verwachtingen. Gedeeltelijk is dit te wijten aan gebrek aan ervaring.
Verder vertoonden sommige trilmachines technische gebreken. Met de fabrikant is
overlegd hoe het mogelijk is dat na betrekkelijk weinig draaiuren elektromotoren
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kunnen doorbranden of lagers kunnen uitlopen. Waarschijnlijk is de naar verhouding
zware trilhaak debet aan deze storingen. Nagegaan zal worden of door een lichtgewicht haak de storingen kunnen worden voorkomen.
ONRIJPE KRUISBESSEN

In 1968 kon worden vastgesteld dat onrijpe kruisbessen met een Skil Recipro triller
mechanisch kunnen worden geoogst zonder dat daarbij grote schade ontstaat aan
struiken of vruchten. Dit jaar werd nagegaan hoe groot de prestaties en de kosten
waren bij verschillende oogstmethoden. Vergeleken werden handplukken in emmer
(de gebruikelijke methode), handplukken in opvangscherm en mechanisch oogsten.
Bij mechanisch oogsten werd gewerkt met twee volwaardige arbeidskrachten, twee
Skil Recipro trillers, één Mini S aggregaat en twee opvangschermen. Bij het handplukken in een opvangscherm worden de bessen door volwaardige arbeidskrachten
met de hand van de takken gestroopt en opgevangen in een scherm van nylondoek.
Het handplukken in emmers wordt in de praktijk overwegend door scholieren in
akkoordloon verricht.
De kruisbessen waren geplant op 2,00 x 1,50 m, opgekweekt als struik en twaalf jaar
oud. De rassen waren White Smith en Winham's Industry. De struiken waren zwaar
behangen, de kg-opbrengst was hoog (200 kg/ha), de plantdichtheid optimaal.
De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in tabel 24. Uit tabel 24 blijkt dat de
plukkosten bij mechanisch oogsten en handplukken in een opvangscherm vrijwel
gelijk liggen. Het mechanisch oogsten van kruisbessen voor de industrie met de Skil
Recipro triller zal daarom in de praktijk waarschijnlijk geen ingang vinden, tenzij
ook andere gewassen met deze machine geoogst kunnen worden of geen plukkers te
krijgen zijn.
Bij het handplukken in een opvangscherm werden vooral de éénjarige takken beschadigd. Bij mechanisch oogsten bestond de takbeschadiging uit beschadiging van de
bast en uit breuk van overjarige takken. Verlies aan bessen ontstond voor een deel
uit niet geoogste bessen en bessen die naast de emmers of het opvangscherm vielen.
RIJPE KRUISBESSEN

Op het Voorbeeldbedrijf voor Zacht Fruit te Kesteren werden rijpe kruisbessen
mechanisch geoogst. Het betrof de aan haag geteelde rassen Achilles en Winham's
Industry, geplant op 1,75 x 0,75 m, die vijf jaar oud waren. De opbrengst was slechts
± W2 kg per struik. Een volwassen aanplant kan een hogere opbrengst geven.
Er werd gewerkt met twee arbeidskrachten, één triller, één aggregaat en twee opvangschermen. De opvangschermen werden aan weerszijden van de rij onder de struik
geplaatst. Struik voor struik werd bewerkt. De plukprestatie, exclusief schonen,
sorteren en wegen, bedroeg ± 70 kg/man/uur; inclusief schonen was dit ± 40
kg/man/uur. Er gingen weinig bessen verloren, doch de ± 6 °/o vruchten die gebarsten
aan de struiken hingen kwamen ook in de partij terecht. Hierdoor werd de gehele
partij tot tweede kwaliteit gedegradeerd. Weliswaar kon door het uitstorten van de
beschadigde bessen een kwalitatief aantrekkelijk produkt worden verkregen, maar
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Tabel 24. Rsultaten van het onderzoek naar mechanisch oogsten van onrijpe kruisbessen.
Table 24. Results of a study on mechanical harvesting of unripe gooseberries.
Plukmethode
Picking method
Handplukken in
een emmer

Plukprestatie in kg/man/uur
Picking performance in kg/man/hour
Plukkosten in glds/kg
Picking costs in D.fl./kg
Beschadiging van takken
Damage to branches
Beschadiging van bessen
Damage to currants
Hoeveelheid blad per 100 kg vruchten
Quantity of leaves per 100 kg fruits
Verlies aan bessen per 100 kg
Loss of currants per 100 kg

Hand picking
into a bucket

Handplukken in
in opvangscherm
Hand picking
into a screen

Mechanical
harvesting

20,0

37,2

79,2

0,33

0,19

Mechanisch
oogsten

0,23

weinig
little
geen
none
2 kg

matig
moderate
geen
none
4 kg

matig
moderate
geen
none
1 kg

3,0 k g

3,4 k g

8,8 kg

dit koste zoveel tijd dat de plukprestatie gelijk was aan handplukken. Voor rijpe
kruisbessen verdient deze methode van oogsten voorlopig geen aanbeveling.
RODE BESSEN

In 1969 werd veel aandacht besteed aan het mechanisch oogsten van rode bessen.
Gewerkt werd met twee arbeidskrachten die gezamelijk beschikten over twee Skil
Recipro trillers, één Mini S aggregaat en twee opvangschermen van nylondoek en
electriciteitsbuis. De rode bessen worden aan struiken en aan hagen geteeld. De teelt
aan hagen, met een plantafstand van 1,75 x 0,75 m en 1,75 tot 2,00 m hoog, biedt
zoveel voordelen dat nieuwe percelen uitsluitend als haag worden opgezet. Het mechanisch oogsten van een haagbeplanting is echter moeilijker, omdat de takken
vrijwel recht omhoog worden vastgebonden aan draden, tamelijk stevig zijn en
daardoor onvoldoende in trilling komen. Het opvangen van de bessen wordt bemoeilijkt door de palen waaraan de draden zijn bevestigd. Geëxperimenteerd werd met
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opvangschermen van 0,90 x 0,75 x 0,60 m. Aan weerszijden van een rij werd een
opvangscherm onder de struik geplaatst. Na het oogsten werden de schermen met
de hand verreden naar de volgende struik.
RASSEN

In de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle werden de volgende rassen op hun aftrilmogelijkheden onderzocht: Jonkheer van Tets, Red Lake, Palandts Sämling, Maarse's
Prominent, Stanza, Rondom en enkele selecties van het I.V.T. te Wageningen. Van de
drie eerstgenoemde rassen was de kwaliteit van het geoogste produkt beslist onvoldoende, vooral bij Jonkheer van Tets. Dit stelde des te meer teleur daar in 1968
hoopgevende resultaten met dit ras werden bereikt. De bessen van Stanza en enkele
I.V.T.-selecties waren redelijk van kwaliteit, maar minder dan van het handgeplukte
produkt. Alleen de kwaliteit van Rondom was voldoende. Bij alle rassen werden de
bessen van het steeltje losgetrild. Van sommige rassen werden de bessen daarbij
beschadigd.
VERWERKING

In samenwerking met de N.V. Hero Conserven te Breda en het Sprenger Instituut
te Wageningen werd onderzocht of de verwerkingswaarde van mechanisch geoogste
rode bessen gelijk is aan het handgeplukte produkt. Dit onderzoek vond plaats met
de rassen Jonkheer van Tets, Red Lake, Palandts Sämling, Stanza en Rondom. Hoewel
nog niet alle gegevens zijn verwerkt is wel duidelijk dat de verwerkingswaarde van
Jonkheer van Tets door mechanisch oogsten sterk achteruit gaat. Vele bessen waren
„lek". Zeer gunstig waren de eerste reacties over de kwaliteit van Rondom. Doordat
uitsluitend losse bessen zonder steeltjes werden aangevoerd kan het rendement van
mechanisch geoogste bessen ± 4 °/o hoger zijn, mits geen sap verloren gaat zoals bij
Jonkheer van Tets. Omdat de steeltjes ontbreken kan de smaak van het sap beter en
zuiverder zijn.
VERSE CONSUMPTIE

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat alle bessen afzonderlijk, dus zonder steeltjes, werden afgetrild. In doosjes voor verse consumptie zien deze bessen er geheel
anders uit dan bessen met steeltjes en lijken meer op kleine morellen dan op rode
bessen. Het werd waarschijnlijk geacht dat de consument deze bessen anders zou
waarderen. Na de oogst werden de gestripte bessen gesorteerd, wat vrij veel tijd
vergde. Ongestripte (handgeplukte) bessen worden tijdens het plukken gesorteerd.
In samenwerking met Albert Heyn N.V. te Goes werden op drie achtereenvolgende
zaterdagen gestripte bessen (mechanisch geoogst) en ongestripte bessen (handgeplukte)
naast elkaar aangeboden in doosjes van 250 g (afb. 12). Omdat de gestripte bessen
er aantrekkelijker uitzagen werden ze op de eerste zaterdag acht cent per doosje

67

Rode bessen,
met de hand
geplukt (1.)
en mechanisch geoogst
(r.).
Red currants
picked by
hand (1.) en
harvested
with a Skil
Recipro
shaker (r.)

duurder aangeboden. De kopers bleken echter prijsbewust en gaven de voorkeur aan
de goedkopere ongestripte bessen. De tweede zaterdag werden beide partijen tegen
gelijke prijzen aangeboden en nu werden beide soorten even snel verkocht. De derde
zaterdag werd voor de gestripte bessen drie cent per doosje meer gevraagd. De consument toonde toen duidelijke voorkeur voor de gestripte bessen.
Verwacht mag worden dat in de supermarkten in grotere steden de consument een
duidelijker voorkeur voor de gestripte bessen zal tonen en wellicht bereid is iets
meer voor de gestripte bessen te betalen. De huisvrouwen noemden het een voordeel
dat de bessen los zijn en niet gestript behoeven te worden.
PLUKKOSTEN

Op een bedrijf te Woensdrecht werd nagegaan of de plukkosten door mechanisch
oogsten kunnen worden verlaagd. De aanplant bestond uit Jonkheer van Tets en
Rondom die vijf jaar oud waren en geplant werden op 1,75 x 0,75 m aan een vrije
haag.
De plukprestatie inclusief alle werkzaamheden bedroeg ± tweemaal handplukken.
Van de benodigde tijd vergde het trillen 15%>, het verplaatsen van het scherm 10%>,
het leegmaken van het scherm 25°/o en het schonen, wegen en veilingklaar maken
50°/o. Een verlaging van de plukkosten kon dus nog niet worden bereikt. Daarvoor
was de plukprestatie te gering. Het trillen zelf ging betrekkelijk snel, maar de nevenwerkzaamheden vroegen te veel tijd.
Gebleken is dat met één triller per twee personen even snel kon worden gewerkt
als met twee trillers. Weliswaar was het mogelijk met twee trillers sneller te oogsten,
maar het verplaatsen van het scherm ging langzamer, zodat de gemaakte winst
weer verloren ging.
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ETHREL

In oriënterende proeven werd nagegaan of door een bespuiting met de groeiregulator
Ethrel het aftrillen van de vruchten kon worden vergemakkelijkt. Uit de literatuur
is bekend dat Etrel ethyleen kan afscheiden, wat onder meer de volgende reacties
kan geven: vruchtrot, bladval en bevordering van de vruchtrijping. Ethyleen komt
van nature in vele planten voor en speelt dan ook een rol in genoemde processen.
Zwarte bessen, rode bessen, kruisbessen en blauwe bessen werden vijf tot zeven
dagen voor de oogst bespoten met 250, 500 of 750 d.p.m. Ethrel tot de spuitvloeistof
van blad en vruchten droop.
Zwarte bessen rijpten gelijkmatiger en sneller af naarmate de dosering Ethrel hoger
was. De bessen vielen vroegtijdig af; bij 250 d.p.m. was dit het minst het geval.
Met een knuppel konden de bessen gemakkelijk van de takken worden getikt, ook
bij 250 d.p.m. Dit ging beter dan bij onbespoten struiken.
Rode bessen rijpten door een bespuiting met Ethrel zeer snel en vielen uit zichzelf
af, te beginnen bij 750 d.p.m. Het aftrillen ging gemakkelijker, waarbij de bessen
minder werden beschadigd dan bij onbehandelde struiken. De smaak van de bessen
was iets flauwer.
Ook kruisbessen rijpten sneller en gelijkmatiger door een bespuiting met Ethrel.
Bij de hoogste dosering werd vruchtval waargenomen. Het aftrillen van de bessen
ging ook hier beter.
Blauwe bessen rijpten eveneens sneller en gelijkmatiger, maar de vruchten groeiden
niet verder uit.
Morellen werden bespoten met 250 en 500 d.p.m. Ethrel en afgeschud met een Homelite
Fruit Harvester. In de onbehandelde objecten werden meer bladeren en vruchten met
steeltjes afgetrild, terwijl het schudden meer tijd vergde dan bij behandelde bomen.
Voor de bomen, bespoten met 500 d.p.m. Ethrel was ± 4 minuten nodig voor het
schudden van één boom, onafhankelijk van de vruchtdracht. Deze tijd is exclusief
nevenwerkzaamheden zoals leegmaken en verplaatsen van schermen, sorteren en
wegen. Door een Ethrelbespuiting was de kwaliteit van de vruchten bij mechanisch
oogsten beter dan het handgeplukte produkt van de onbehandelde bomen. Het gemiddeld vruchtgewicht was bij onbehandeld 5,18 g, bij 250 d.p.m. 4,64 g en bij 500
d.p.m. 4,81 g.
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HET BODEMVRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK
Ir. P. DELVER

ALGEMEEN
In het vorige jaarverslag (p. 71) werd opgemerkt dat de overvloedige neerslag in de
zomer van 1968 aanleiding zou kunnen worden tot het afsterven van vruchtbomen
op percelen met een slechte ontwateringstoestand. Deze verwachting is in het voorjaar van 1969 uitgekomen. Uit de praktijk werden enkele gevallen van afsterving
na de bloei gemeld. Het ging soms om vrij grote aantallen bomen. Ook in het
proefobject te Ellewoutsdijk werd schade geleden. Het betreft een perceel met slechte
ontwatering en bodemstructuur, waar al geruime tijd waarnemingen aan het gewas
en, door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, aan het grondwaterregiem worden uitgevoerd. Het onderzoek werd hier intensief voortgezet.
Vooral door het laboratorium werd omvangrijke hulp verleend bij het landelijke
onderzoek over de invloed van de grasstrokencultuur op de kalitoestand van het
gewas en de boomstrook en over de bestrijding van stip. Van 29 percelen Cox's Orange
Pippin op M IX afkomstig van verschillende fruitteeltgebieden, werden met hulp van
enkele Consulentschappen voor de Tuinbouw gewasmonsters verzameld. Deze dienden
voor onderzoek naar veranderingen in de minerale samenstelling gedurende het
groeiseizoen en de mogelijke invloed van het weer daarop.
De invloed van het ijzergehalte van bronwater op vruchtverruwing bij Golden Delicious appels werd weer op bescheiden schaal in bespuitingsproeven onderzocht.
Hierbij werd samengewerkt met het Consulentschap voor de Tuinbouw te 's-Hertogenbosch en met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden te Wageningen.
In enkele bodembehandelingsproeven met peren werd nagegaan of bemesting invloed
heeft op het ook elders veel aandacht vragende verschijnsel van dode knoppen.
Het bodembehandelings- en bemestingsonderzoek werd grotendeels voortgezet.
Contacten werden hierover onderhouden met regionale proeftuinen. Ten behoeve van
de daarin voorkomende proeven en voor de experimentele boomgaard „De Schuillenburg" werd weer veel gewasonderzoek verricht.
Het programma van grondwatermetingen voor eigen inzicht en ten behoeve van
enkele instanties onderging geen veranderingen.
BODEMBEHANDELING
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET APPELS TE WILHELMINADORP
Met de oogst van 1968 van Cox's Orange Pippin, welke tussen 17 en 20 september werd
geplukt, werd een bewaarproef uitgevoerd. De bewaring vond plaats in een schuur.
Waarnemingen over het percentage stip bij het begin, halverwege en aan het einde
van de bewaring (16 december) wezen uit dat stijgende stikstofgiften iets meer appels
met stip gaven.
De bemesting in dit reeds tien jaar oude proefveld werd in 1969 uitgevoerd met
dezelfde giftenals in beide voorgaande jaren namelijk met 0-62,5 en 125 kg N op de
onbegroeide en met 62,5-125 en 250 kg N per ha op de met gras begroeide gedeelten.
Jvslg. Proefst. Pruitt. Wilhelminadorp 1969:71-88.
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Afb. 13. Vochtgehalten in de grond
ter weerszijden van verticaal ingegraven plastic
folie op 3 meter afstand
van een ruim 40 jaar
oude populierehaag. Het
profiel bestaat uit zavel,
dieper lichter wordend
en op ca. 80 cm rustend
op iets slibhoudend zand.
= tussen plastic
en haag;
= aan
de andere zijde.

U

16 V. vocht/
'
moisture

Fig. 13. Moisture content of the
soil on either side of
plastic sheet, dug in 3
metres from a 40 year
old windbreak of Populus nigra cv. Italica. The
soil was a marine silty
clay loam overlying a
sandy subsoil.
= between plastic
and poplar;
= on
the far side of the
plastic.

Deze werd uitgevoerd op 10 maart en als overbemesting op 29 april. De droge zomer
maakte veelvuldig beregenen nodig op de daartoe bestemde gedeelten. Hier werd
afhankelijk van de onderbegroeiing 125-170 mm water gegeven.
De voorlopige indruk over de reactie van het gewas op de behandelingen (onbegroeide grond, grasstroken en gras bij drie stikstofniveau's, gedeeltelijke beregening)
is, dat op de veldjes met de laagste giften duidelijk stikstofgebrek naar voren kwam.
Ook op de geheel zwart gehouden veldjes was, bij O N voor het derde jaar, een
duidelijk lichte bladstand waarneembaar. Dit wijst erop dat deze grond - vroeger
bouwland, met een matig humusgehalte - slechts een gering eigen stikstofleverend
vermogen heeft.
PLASTIC FOLIE TEGEN WORTELCONCURRENTIE

De in het voorjaar van 1967 aangelegde oriënterende proef over het verticaal tot één
meter diepte ingraven van plastic folie ter vermijding van wortelconcurrentie door
populierehagen, laat nog geen conclusie toe over het economisch perspectief van
deze maatregel.
Ter weerszijden van het in het voorgaande genoemde bodembehandelingsproefveld
bevinden zich twee bufferrijen Winston appels op M IX. Deze staan op 5 m afstand
van een oostelijke, oude, forse en een westelijke veel jongere populierenhaag.
De bomen in deze rijen zijn sterk in ontwikkeling achtergebleven bij de bomen in de
overige bufferrijen (Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1967: 60). Doel van de
proef is na te gaan in hoeverre naast schaduw- en windfactoren de wortelconcurrentie
hierbij een rol speelt en of deze door het ingraven van plastic is op te heffen.
De proef omvat slechts enkele veldjes. Het plastic werd pp twee meter afstand ter
weerszijden van de Winston bomen ingegraven, hetzij aan de haagzijde (tussen
populier en appel), hetzij aan de proefveldzij de (tussen Winston en Golden Delicious).
Het vaststellen van behandelingseffecten wordt bemoeilijkt door de eenvoudige opzet
en storende neveninvloeden, zoals bemestingsverschillen in het bodembehandelingsproefveld.
De groei werd waargenomen door metingen van de stamomtrek. Tussen 20 november
1968 en 5 november 1969 bedroeg de toename gemiddeld 14,0, 14,4 en 15,9 mm voor de
behandelingen: „controle", „plastic proefveldzij de" en „plastic haagzijde". Het laatste
cijfer wijst op een geringe verbetering van de groei door het aan de haagzijde
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uitschakelen van de wortelconcurrentie. De opbrengsten bedroegen in dezelfde volgorde 26,0, 21,7 en 26,2 kg per boom. Uit de lagere opbrengst van de bomen welke zich
tussen de haag en het op 7 m afstand van de haag ingegraven plastic bevinden krijgt
men de indruk dat het inperken van de worteluitbreiding van de populier (deze bedraagt naar schatting 12 m), een versterking van de concurrentie in de overgebleven
ruimte tot gevolg heeft.
Eind oktober, na twee maanden vrijwel zonder neerslag, werden vochtbepalingen van
de grond op verschillende diepten en afstanden van de oostelijke haag en ter weerszijden van het plastic uitgevoerd. Tot op 12 m afstand werd een duidelijk sterkere
uitdroging door de haag waargenomen. Over 120 cm diepte was het vochtgehalte in
de haag gemiddeld 5°/o, op 7 m afstand nog ruim 2% lager dan elders.
Dat het plastic aan de proefveldzij de een duidelijke vochtconservering geeft blijkt uit
afbeelding 13.
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN

Sedert 1965 worden in dit in 1963 ingeplante perceel bemestingscombinaties op de
boom- en grasstroken toegepast. Op de boomstroken wordt 0 of 240, op de grasstroken
0, 90, 180, 270 of 360 kg stikstof per ha gegeven. In 1969 werd de basisbemesting op
6 maart als kalkammonsalpeter, de overbemesting op 2 en 23 mei als kalksalpeter
gegeven.
De helft van het perceel wordt beregend. Dit jaar werd tussen 16 juni en 13 augustus
in vijftien keer totaal 170 mm gegeven. Het gras werd bij het maaien op de boomstroken gebracht.
Voor het eerst werd van het ras Conference (zevende groeijaar) een flinke oogst
geplukt. Het andere proefras, Doyenné du Comice bleef in opbrengst achter. Uit
tabel 25 kunnen reeds een aantal waardevolle conclusies worden getrokken, welke de
indrukken uit de nog zeer kleine oogst van vorig jaar grotendeels bevestigen.
De bemesting op de boomstrook heeft een duidelijke opbrengstverbetering gegeven.
Conference lijkt iets sterker te reageren dan Doyenné du Comice. Als deze bemesting
wordt weggelaten blijkt de stikstofvoorziening op de grasstrook eveneens een gunstige
invloed te hebben. Hierop lijkt juist het ras Doyenné het sterkst te reageren. Dit
verschil zou op een verder onder de grasstrook doordringen van de beworteling van
dit laatste (sterker groeiende) ras kunnen wijzen.
De beregening heeft, althans bij Conference, een opbrengstdaling veroorzaakt. In de
afgelopen jaren werd opzettelijk nogal zwaar beregend. Dit heeft bij deze leeftijd van
het gewas een vermindering van de vruchtbaarheid gegeven. Te gunstige groeivoorwaarden kunnen bij peren blijkbaar verlies van produktie geven. De hoogste opbrengst werd duidelijk verkregen bij bemesting van de boomstrook en weglaten van
de beregening.
Wat de bemesting betreft kan - voorlopig - worden geconcludeerd dat een goede
bemesting op de boomstrook de stikstofvoorziening van de grasbaan minder noodzakelijk maakt. Dit opent de mogelijkheid op de bemesting op de rijbaan te bezuinigen.
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Afb. 14.

Verband tussen de bladkleuren
van
Beurré
Hardy peren in het vijfde
tot zevende groeijaar
(1967-1969) en de ligging
van cirkelvormige gedeelten onbegroeide grond
van gelijke oppervlakte
(3,14 m2) op toenemende
afstanden tot de stam.

Fig. 14.

Relation between leaf colour of Beurré Hardy
pears in the fifth to
seventh growing seasons
(1967-1969)
and
the
distance
of
circular,
equal-sized (3.14 m'-)
areas of clean-cultivated
soil from the tree trunks.

Door minder grasgroei, dus minder mulch op de boomstrook, kan ook een vermindering van nachtvorstrisico's tijdens de bloei worden verwacht. Ook om reden van te
grote ophoping van kali in de boomstrook door het mulchen kan het gewenst zijn de
grasproduktie wat te beperken.
Deze resultaten en conclusies behoeven natuurlijk niet maatgevend te zijn voor de
appelteelt. De worteluitbreiding is bij peren minder gespreid dan bij appels. Het is
daarom de vraag of ook bij dit laatste gewas een lage beschikbaarheid van stikstof
onder de grasstrook even goed kan worden gecompenseerd door een ruime voorziening
in de boomstrook.
INVLOED VAN ONBEGROEIDE GROND OP PEREN

Bij Conference werd voor het vierde jaar nagegaan hoe de bomen reageren op het
onbegroeid houden van schijf-, ring- en sectorvormige oppervlakten grond rond de
stam. Buiten deze oppervlakten is de grond begroeid met veldbeemdgras dat al enkele
jaren geen bemesting ontvangt. De onbegroeide oppervlakte vermindert de vochten stikstofconcurrentie door het gras.
In 1969 werden van deze zevenjarige bomen opbrengsten verkregen welke duidelijk
toenamen met de oppervlakte onbegroeide grond en welke varieerden van ca. 6 kg bij
volledige grasbedekking tot 25 à 30 kg per boom bij grote onbegroeide oppervlakten.
Uit de reactie van de bomen kon worden afgeleid dat de horizontale worteluitbreiding
bij het onbegroeid houden van de grond rond de stam veel verder ging dan bij grasbegroeiing tot ca. 1,5 m vanaf de stam. Tussen schijf- en sectorvormige systemen
bestond weinig verschil.
Een tweede even oude proef, met Beurré Hardy peren, is een variant op de vorige.
Hier zijn even grote (3,14 m2) ringvormige oppervlakten onbegroeide grond op toenemende afstanden van de stam aangebracht. Ook hier moet men deze oppervlakten
als de voornaamste stikstofbron van de bomen zien, omdat de beschikbaarheid onder
de resterende oppervlakte onbemest gras zeer gering is. De reactie van de bomen
hangt af van de overlapping van de wortels door de onbegroeide grond, en dus van
de afstand tot de stam en van de wortelgroei.
Uit afbeelding 14kan worden afgeleid dat er sedert 1967 een duidelijke worteluitbreiding in horizontale richting heeft plaats gevonden. Viel in het toen vijfde groeijaar
uit het achterblijven van de bladkleur bij de wijdere ringen een duidelijke vermin-
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dering van de stikstofopname op afstanden van meer dan 100 cm waar te nemen
(afname van de wortelconcentratie), twee jaar later (1969) is het wortelstelsel ook op
173-200 cm afstand nog duidelijk actief.
De opbrengsten lieten zien dat onbegroeide grond bij de periferie van het wortelstelsel
- vanaf ca 75 cm - waar zich een dünner net van wortels bevindt, van minder betekenis voor het produktievermogen is dan grond dichter bij de stam.
De derde proef, met chemisch onbegroeid gehouden boomstroken van wisselende
breedte, 0, 30, 60 en 12 Ocm, met de peer Bonne Louise d'Avranches werd ongewijzigd
voortgezet. Op deze stroken wordt per ha onbegroeide oppervlakte 0, 25, 50, 100, 200
of 400 kg stikstof per ha gegeven. De bedoeling is na te gaan hoe de ontwikkeling van
het gewas is als bij de zeer smalle boomstroken (30 cm) in de stikstofbehoefte van
het gewas wordt voorzien door hoge mestgiften (400 kg N per ha).
Hoewel uit de bladkleuren bleek, dat de stikstofvoeding op deze wijze op een normaal
peil kan worden gehouden, bleven de opbrengsten hier toch achter bij bomen waar
120 cm brede boomstroken worden toegepast. De verklaring moet worden gezocht in
de grotere vochtconcurrentie door het gras bij de smalle boomstroken.
RIJENBEMESTING BIJ PEREN

Bij een in 1963 geplante rij peren Beurré Alexandre Lucas wordt sedert 1966 op het
volveldse gras rijenbemesting toegepast. De bemesting omvat uniforme, gedeelde
giften van totaal 500 kg N per ha bemeste oppervlakte in banden van wisselende
breedte: 15, 40, 60, 90, 120 en 150 cm. Aangezien het hart van deze banden zich steeds
op 60 cm afstand van de boomrij bevindt hangt de reactie van de bomen niet alleen
af van de bemeste breedte, maar in de jeugdjaren met nog beperkte horizontale
worteluitbreiding ook van de afstand van deze banden tot de stam.
De bomen ontwikkelden zich slecht als gevolg van de winderige standplaats. Bladkleuren, groei en opbrengst vertoonden een duidelijke samenhang met de behandelingen. De opbrengst nam van ca. 1 kg bij onbemest toe tot 8 kg per boom bij banden
van 90-150 cm breedte. Over enkele jaren kan pas een oordeel worden gevormd over
de betekenis van de breedte van de banden.
HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

Aan het einde van de langdurige droge en te warme periode van 1 september tot
31 oktober, waarin totaal slechts 16,6 mm neerslag werd gemeten, werd bij zes grassoorten de uitdroging van de grond nagegaan. Monsters van 20 cm dikke lagen tot
1,2 m diepte werden op korte afstand van elkaar in de boom- en in de grasstroken
verzameld op plekken waar geen onderschepping van neerslag door de negenjarige
peren kon hebben plaats gevonden. Het bleek dat het vochtgehalte onder het gras
systematisch hoger was dan onder de boomstrook. Het verschil bedroeg in de laag
0-40 cm ruim 1°/o en in de laag 40-80 cm 2,5-3°/o.
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Afb. 15. Onderzoek naar de beworteling in het bodembehandelingsproefveld te
IJzendoorn (G.)
Fig. 15. Root studies in the soil
management experiment
at IJzendoorn (G.). See
Pig. 16.

Berekend werd dat over de laag 0-100 cm 28 mm meer vocht beschikbaar was, wat
op een totale hoeveelheid bij veldcapaciteit van ca. 150 mm niet gering is.
Dit onverwachte resultaat moet alsvolgt worden verklaard. De droge periode werd
voorafgegaan door overvloedige regen (153 mm in augustus) welke de grond op
veldcapaciteit heeft gebracht. In de daaropvolgende twee maanden vond in de
chemisch onkruidvrij gehouden zwartstrook door verdamping en door vochtonttrekking door de peer een sterkere indroging plaats dan onder het gras, dat in deze
periode zeer lang was en weinig groeide. Onder het gras kwamen vrijwel geen
perewortels meer voor. Hier heeft duidelijk vochtconservering plaats gevonden.
Tussen de grassoorten bestonden nog verschillen. Onder struisgras en roodzwenkgras
was veel vocht geconserveerd. Bij Engels raaigras was dit minder; onder veldbeemd,
timothee en vooral kropaar werd vrijwel geen hoger vochtgehalte ten opzichte van
de zwartstroken aangetroffen. De dichtheid van de zode en de lengte van het gras
zullen hierbij een rol hebben gespeeld.
BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD TE IJZENDOORN (G.)

Hoewel deze proef vorig jaar werd afgesloten is in 1969 nog een bewortelingsopname
uitgevoerd ter verklaring van enkele in het verleden waargenomen bemestingseffecten. Dé behandelingen bestonden in de voorgaande jaren uit 2 m brede grasstroken (de rijafstand van het proefgewas Golden Delicious op M IX was 3,5 m) of
volvelds gras met smalle af en toe dood gespoten boomstroken. Hierop werden
breedwerpig en gedeeltelijk als rijenbemesting giften van 50-450 kg N per ha
toegepast.
Het bewortelingsonderzoek werd in augustus onder ongunstige weersomstandigheden
uitgevoerd. Door gebruik te maken van door de afdeling ontworpen, boven de
profielkuilen opgestelde beschuttingszeilen van plastic folie kon het tijdrovende werk
continu worden uitgevoerd (afb. 15).
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Afb. 16. Dichtheid van fijne wortels ( 0 < 0,5 mm) van
Golden Delicious op MIX
in het profiel van een
rivierkleigrond te IJzendoorn (G.), hij verschillende stikstofbemestingen. Boven: onder de met
gras begroeide oppervlakte gemiddeld over
een afstand van 50-170
cm vanaf de boom. Onder: in de boomstrook
40cm ter weerszijden van
de stam.

- - 50 kg N/ha
450 kg N/ha
250 kg N/ha rijen bemest/fertilization
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^ •

0.

Fig. 16. Root density (diam. <
0.5 mm) of Golden Delicious apple trees on
rootstock MIX in relation to fertilization, in a
river clay soil profile.
Above: under the grass
sod at 50-170 cm distance
from the trunk. Below:
in the tree strips (
=
clean cultivated) at 0-40
cm from the trunk.
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De beworteling werd voor een drietal bemestingsobjecten bij grasstroken en gras
voor wat de strook van 50-170 cm afstand tot de stam betreft tot een diepte van 80
cm intensief bestudeerd. Daarnaast werd enige aandacht besteed aan de beworteling
in de boomstrook.
In afbeelding 16 is de concentratie aan fijne wortels weergegeven. Onder het grasgedeelte (bovenste figuren) blijken de meeste appelwortels zich op 20-60 cm diepte
te bevinden. De ongunstige invloed van een vroegere ploegzool valt op. In de zodelaag
zitten weinig wortels. Stikstoftekort (50 kg N per ha) heeft meer fijne appelwortels
opgeleverd. Dit houdt vermoedelijk ook een intensievere doorworteling in. Over de
bewortelingsgraad bij het object met rijenbemesting valt weinig te zeggen. De
onderzochte strook werd hier deels zwaar deels zeer licht bemest.
In de boomstrook (onderste figuur) komen in de laag van 0-10 cm veel meer fijne
wortels voor als deze strook steeds onbegroeid werd gehouden. Stond hier gras (het
object „volvelds gras") dan kwamen ook veel minder appelwortels in de bovenste
10 cm-laag voor.
Niet weergegeven maar van betekenis was de waarneming dat de wortelconcentratie
bij geen van de behandelingen afnam met de afstand tot de stam (50-170 cm). De
grond onder de grasstrook kan wat deze afstand betreft door appels dus volledig
worden benut. Bij peren is de horinzontale worteluitbreiding doorgaans beperkter.
Waarnemingen zoals hier besproken moeten van belang worden geacht voor een juist
begrip van de vocht- en voedingsstoffenopname van vruchtbomen onder invloed van
de bodembehandeling.
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BLADANALYSE: INVLOED VAN ONKRUIDBESTRIJDING OP DE KALIVOEDING VAN
VRUCHTBOMEN

Sedert kort wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre veranderingen in de
teeltomstandigheden invloed kunnen hebben op de opname van voedingsstoffen en
misschien op met de voeding samenhangende bewaarproblemen zoals stip en zacht.
Vanaf 1963 is door P. D. Goddrie een onkruidbestrijdingsproef in zes herhalingen
uitgevoerd met Cox's Orange Pippin op M IX. Hierin werd de invloed van chemische
en mechanische onkruidbestrijding en een combinatie van beide vergeleken. In 1969
is de mechanische grondbewerking in deze proef zo goed mogelijk met een frees
uitgevoerd. Op twee tijdstippen, 13 juni en 22 augustus, werden bladmonsters verzameld.
De analyseresultaten lieten zien dat bij onberoerde grond (chemische onkruidbestrijding) belangrijk hogere kaligehalten en waarschijnlijk iets lagere calciumgehalten worden gevonden. De standplaats (luwte, grond) oefent eveneens een duidelijke invloed uit op de minerale samenstelling. De gehalten aan stikstof, magnesium
en fosfaat werden niet door de behandelingen beïnvloed.
In een bewaarproef wordt nagegaan of een samenhang van het hogere kaligehalte
met het percentage stip in de vruchten kan worden aangetoond.
STIKSTOFBEMESTING
PROEVEN OVER DE BEMESTING VAN GRASSTROKEN

In de Wilhelminapolder (Z.) liggen twee proeven waarin combinaties van bemestingen op de boom- en de grasstrook en de invloed van de maaimethode worden vergeleken.
In de eerste proef met in 1963 geplante appels James Grieve (Lired) op M IX worden
al van 1964 af giften van 0, 120, 240 en 360 kg N per ha grasoppervlakte (veldbeemdgras) gecombineerd met 0, 60, 120 of 180 kg N per ha onbegroeide boomstrookoppervlakte.
In de voorgaande jaren wezen de nog zeer lage opbrengsten niet op behandelingsinvloeden, al kon soms een gering stikstofeffect uit de bladanalyse worden afgeleid.
In 1969 werd voor het eerst een redelijke opbrengst in de orde van 14-17 kg per
boom verkregen. Voorlopige bewerking van de gegevens liet zien dat de laagste opbrengst werd verkregen op de geheel onbemeste veldjes. De opbrengsten waren evenmin optimaal op de zwaarst bemeste veldjes (120-180 kg N per ha op zwartstrook,
benevens 240-360 kg N op de grasstrook). De hoogste opbrengst leek bij 60 kg N op
de zwartstrook en 120 kg N op de grasbaan te worden bereikt. Dit resultaat wijst op
een matige stikstofbehoefte onder deze bodemomstandigheden en leeftijd van het
gewas.
Van het gras is gedurende vijf jaren bij alle maaibeurten de produktie en samenstelling vastgesteld. Hieruit kan een goed beeld worden verkregen van de per ha
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Tabel 26. Bemesting van een grasstrook van veldbeemd en de gemiddeld aanwezige bestanddelen in de totale grasproduktie (Wilhelminapolder).
Table 26. Nitrogen fertilization of a grass strip of smooth stalked meadouw grass, average
total grass production and nutrients in the grass cuttings (Wilhelminapolder).
In gemaaid gras in
kg per ha grasoppervlakte

Gemiddeld over
jaren

Compounds in kg per ha

Average period

grass area

Droge stof/dry matter
N
K20
MgO
P2O5
CaO

1964-1968
1964-1968
1967-1968
1967-1968
1968
1968

Jaarlijkse bemesting kg

N per ha

Annual fertilization (kg N per ha)
0

120

240

360

2735
68
105
8
34
31

5704
193
185
13
53
53

7160
269
260
19
63
72

8411
331
283
20
63
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grasoppervlakte onttrokken voedingsstoffen. Bij even brede zwart- en grasstroken
geven deze cijfers, mits vermenigvuldigd met een factor (0,65 tot 0,75), welke het op
de zwartstrook brengen van de mulch uitdrukt, ook een goede indruk van de bemestende waarde van de mulch (tabel 26). De op de zwartstrook gebrachte mulch bevat
bij een middelmatige bemesting al spoedig 130-150 kg N per ha (zwart- en grasstroken
even breed), maar hiervan kan slechts ca. V\ deel in hetzelfde jaar werkzaam worden
geacht. Meer effect op de voeding van de vruchtboom zal kali uit de mulch kunnen
hebben. De 130-150 kg K2O per ha zwartstrook moet bijna geheel werkzaam worden
geacht, zodat de conclusie voor de hand ligt dat de strokenteelt op niet kalifixerende
gronden de bemesting met kali vaak overbodig maakt.
In de tweede proef met in 1964 geplante Golden Delicious op M IX wordt sedert 1965
het maaien met de cirkelmaaier en met de messenkooi (geen mulch op de boomstrook)
vergeleken. Hierbij worden de volgende bemestingscombinaties toegepast: 0 of 120 kg
N per ha op de boomstrook en 0, 300 of 5 keer 60 kg N per ha op de grasstrook.
Hoewel voor het eerst een redelijke opbrengst, 14-15 kg per boom, werd geplukt kon
hieruit geen behandelingsinvloed worden afgeleid. De analyse van bladeren van 1968
liet echter een verhoging van het stikstof- en kaligehalte bij gebruik van de cirkelmaaier ten opzichte van de messenkooi zien. Ook bemestingsinvloeden, voornamelijk
het gespreid geven van stikstof op het gras, kwamen in een hoger stikstofgehalte tot
uitdrukking.
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Ook van dit proefveld werden grasprodukties vastgesteld. Het gedeeld geven van
stikstof gaf tegenover bemesting ineens (300 kg N per ha) een meeropbrengst aan
droge stof van 14°/o.De messenkooi (mulch op de grasbaan) gaf tegenover het gebruik
van de cirkelmaaier een meeropbrengst aan droge stof van 37°/o bij bemest en van
65°/o bij niet bemest gras. Dit effect was aanzienlijk groter dan in voorgaande jaren.
TUDSTIPPENPROEF MET APPELS TE HENNINGEN

Sedert 1967 worden in een produktieve aanplant Golden Delicious op M IX op diep
bewortelde zavelgrond bemestingen met 200 kg N per ha uitgevoerd op acht verschillende tijdstippen. De opname van stikstof en de reactie van de vruchtboom
hangen van verscheidene omstandigheden af, zoals de kans op uitspoeling, opname
door de grasonderbegroeiing, activiteit van het gewas en de neerslagverdeling in het
groeiseizoen. Dit rechtvaardigt het langjarige karakter van deze proef.
In 1969 werden de in tabel 27 vermelde resultaten verkregen. De bladkleuren verschillen nauwelijks. In de zomer was er bij de laat bemeste objecten (juli-augustus)
sprake van een lichte achteruitgang. De vruchtkleur ten tijde van de pluk liet hoogstens bij de op 20 mei gegeven bemesting een zwak ongunstig effect zien. Ook de
vruchtgroei vertoonde slechts kleine verschillen, die suggereren dat alleen de in het
voorjaar gegeven stikstof enige positieve invloed heeft.
Uit de onregelmatige opbrengstverschillen zou geconcludeerd kunnen worden dat
januari een optimaal bemestingstijdstip is geweest.
Het opvallende bij deze proef is, dat de bomen ondanks de ver uiteenlopende tijdstippen zelfs na drie jaren zo weinig duidelijk reageren. Blijkbaar is het systeem bijzonder sterk gebufferd. Een verklaring hiervoor zou in de volgende omstandigheden
kunnen worden gezocht: 1. sedert enkele jaren worden de boomstroken zwart gehouden; 2. de grasmat is al oud en ten dele licht, dus weinig concurrerend; 3. de beworteling is diep, ca. 80-100 cm, verplaatsing van stikstof binnen de diepere wortelzone
heeft dan weinig invloed op de opnamemogelijkheid; 4. de waarschijnlijk belangrijkste
omstandigheid is de ondiepe drainage van ca. 60 cm; de drains voeren alleen bij hoge
grondwaterstanden water af, meestal staat het grondwater dieper dan de drains. Er is
dus wel inspoeling maar weinig uitspoeling van stikstof.
VRUCHTRUI BIJ PEREN

In verband met vragen uit de praktijk over de betekenis van overbemestingen voor
de vruchtgroei werd een proef uitgevoerd om na te gaan of vruchtrui als neveneffect
kan optreden.
Bij zevenjarige peren Beurré Hardy, bufferbomen van het bodembehandelingsproefveld welke een basisbemesting op de boomstrook van 0 of 240 kg N per ha
op 6 maart hadden ontvangen, werden overbemestingen van 100 kg N per ha uitgevoerd. Deze stikstof werd op 4 m 2 rond de stam gegeven op 24 april, 19 mei of 4 juli.
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Aan proeftakken van elk van de twaalf herhalingen (één boom per veldje) werden
tellingen van de knoppen, de zetting en de rui van de vruchten uitgevoerd. De rui
was sterker naarmate de bloei rijker was. Verschillen in het aantal vruchten op 22 mei
werden later door de rui genivelleerd (meer rui bij meer vruchten).
Bij de pluk kwam een positief effect van ca. 20°/o van de overbemesting van 19 mei
op het aantal vruchten en de kg-opbrengst naar voren. Dit is tegengesteld aan de
verwachte sterkere rui en wijst op een ondersteuning van de vruchtzetting. Dit resultaat staat mogelijk in verband met de vrij droge omstandigheden (grondsoort,
neerslag) in deze proef. Een invloed op de vruchtgroei werd bij geen van de overbemestingen waargenomen.
UREUMBESPUITINGEN
De vergelijking tussen het effect van vroege of late bemesting met 100 kg N per ha
en vroege of late vaak herhaalde ureumbespuitingen bij in 1963 geplante Beurré
Hardy in volvelds gras werd voortgezet. De proef heeft een oriënterend karakter
(twee herhalingen van vier bomen) en ligt in twee bufferrijen van het grote bodembehandelingsproefveld met peren. De bemestingen werden op 7 maart en 15 augustus
uitgevoerd. Ureumoplossingen, in de loop van het seizoen toenemend van 3,5 tot 7 °/o,
werden veertien keer verneveld tussen 9 mei en 8 augustus. De late behandeling met
ureum werd tussen 15 augustus en 17 oktober uitgevoerd. Daarbij werd negen keer
verneveld met oplossingen oplopend van 7 tot 9%. Er trad geen verbranding op.
Zowel bij vroeg als laat vernevelen werd totaal 75 gram ureum per boom verbruikt.
Schat men het verlies door verwaaien op 60°/o en de opname van op het blad gebrachte stikstof op 50°/o, dan is per boom 7 gram, per ha 6 kg N opgenomen. Deze
hoeveelheid staat in geen verhouding tot die welke onder normale omstandigheden
uit de grond wordt opgenomen. Voor een dergelijk nog weinig producerend gewas
kan dit op ca. 50 kg N per ha worden geschat. De vaak herhaalde bespuitingen hebben
dan ook slechts weinig effect gehad (tabel 28). De gegevens demonstreren dat het onmogelijk is een vruchtboom deor middel van ureumbespuitingen meer dan een fractie
van de totaal benodigde hoeveelheid stikstof via het blad te laten opnemen. Vroeger
onderzoek met late ureumbespuitingen heeft echter aangetoond dat hiermee wel sterkere knoppen en een betere vruchtzetting in een volgend seizoen kunnen worden
bereikt.
Uit tabel 28 blijkt voorts, dat de vroege en late bemestingen vrijwel hetzelfde produktieniveau te zien geven. In voorgaande jaren gaf de late bemesting een wat beter
resultaat (Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 69). Dit werd verklaard uit de
stikstofconcurrentie door het gras in het voorjaar. Daardoor kwam van de vroege gift
minder ter beschikking van de vruchtboom dan van de late. Deze situatie lijkt zich
thans iets te wijzigen.
BEMESTING VAN APPELS MET FOSFAAT
Bij in het voorjaar van 1964 geplante Golden Delicious in de Wilhelminapolder wor-
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den sedert 1967 giften van O, 150 of 300 kg P2O5 per ha als superfosfaat toegepast.
Op de 0-veldjes werden, alleen in het eerste jaar, enkele bomen van geïnjiceerd
fosfaat (diepte 10 tot 30 cm) voorzien. De breedwerpige bemesting werd op 24 februari
herhaald. In 1969 werd voor het eerst een flinke oogst geplukt. Bij de objecten 0,
injectie, 150 en 300 kg P2O5 werd achtereenvolgens 14,8, 13,2, 14,0 en 15,2 kg per
boom geplukt. Verschillen in bladkleur, -grootte, scheutgroei en stamomtrektoename,
welke op behandelingsinvloeden zouden kunnen wijzen, kwamen vrijwel niet voor.
Ook de grasgroei reageerde niet op de bemesting.
POTPROEF
GROEIREMMING VAN GRAS EN CONCURRENTIE

Bespuiting van de grasstrook met groeiremmiddelen is wel eens als mogelijkheid tot
beperking van de vochtconcurrentie en de maaiarbeid overwogen. In een proef werd
nagegaan welke invloed een behandeling van een volveldse onderbegroeiing van gras
met maleïne hydrazide op de vocht- en stikstofvoorziening van jonge Cox's Orange
Pippin boompjes op M IX in potten met stikstofarme grond kan hebben. De proef
werd in twee herhalingen uitgevoerd met een volledige uitsplitsing van de volgende
factoren:
1. stikstofrijk en -arm plantmateriaal, opgekweekt in 1968;
2. twee vochttoestanden van de grond, 14 en 8 gewichtsprocenten;
3. vier stikstofgiften, 0, 500, 1500 en 4500 mg N per pot;
4. vier bodembehandelingen, nl. onbegroeide grond en volvelds veldbeemd + Engels
raaigras, onbehandeld of op 9 juni (naar 10 l/ha) of op 18 augustus (naar 5 l/ha)
bespoten met maleïne hydrazide, 1 °/o oplossing.
De proef is niet naar wens verlopen, voornamelijk als gevolg van de open opstelling,
waardoor overvloedige neerslag in het voorjaar en later in augustus, de beheersing
van de vochttrappen onmogelijk maakte en de opkomst van het gras aanvankelijk
sterk vertraagde. Niettemin zijn uit de vaak herhaalde bladkleurschattingen en uit
de bepaling van de grasproduktie waardevolle inzichten verkregen.
Zowel bij een zeer geringe (0 N) als bij een overvloedige (3 N) stikstofvoorziening,
viel uit de schattingen van de bladkleur geen invloed van de bodembehandelingen
waar te nemen. In het eerste geval wordt de bladkleur door de stikstoftoestand van
het gewas bepaald. In het tweede geval beschikt het gewas onder alle omstandigheden van concurrentie over voldoende stokstof. Er is een traject van „matige" stikstofvoorziening waarin deze invloed wel duidelijk tot uiting komt. De vroege bespuiting met maleïne hydrazide (MH) had bij een bepaald, van de vochttoestand afhankelijk stikstofniveau, een belangrijke vermindering van de stikstofconcurrentie
tot gevolg.
Gras dat niet groeit door wateroverlast, stikstofgebrek of een MH-behandeling, heeft
een vermindering van de verdamping tot gevolg. De onbegroeid gehouden potten verbruikten in zulke gevallen meer vocht.
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Het effect van de MH-behandeling lijkt wisselvallig te zijn. Men geeft spoedig te
weinig, waarbij dan geen effect op de grasgroei valt waar te nemen, of te veel, waardoor het gras afsterft. Beheersing van de groei zal ook onder praktijkomstandigheden
wel moeilijk zijn.
Belangrijk lijken ook de waarnemingen over de bladvergeling van de boompjes,
welke door bladval werd gevolgd. Deze was sterker onder droge omstandigheden en
nam ook toe bij betere stikstofbemesting (grotere vochtbehoefte van de vruchtboom
en grotere vochtconcurrentie door het gras. De stikstofrijk opgekweekte bomen (betere
groei, waardoor grotere eisen aan de vochtvoorziening worden gesteld), hadden veel
meer vergeling dan de stikstofarme.
De gemeten grasproduktie hing samen met de stikstofgift, de eerste MH-behandeling
en de vochttoestand van de grond.

ONTUZERING VAN BRONWATER VOOR BEREGENING
Evenals in voorgaande jaren zijn op bescheiden schaal met behulp van een door het
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethoden ontworpen
proefontijzeringsinstallatie, bespuitingen uitgevoerd met geheel of gedeeltelijk ontijzerd bronwater. Bedoeling van dit onderzoek is ervaring te verkrijgen met de ontijzering, met de reactie (vruchtverruwing) van de vruchtbomen bij gebruik van water
van verschillend ijzergehalte en met de factoren welke de verruwing mede bepalen.
Door het Consulentschap voor de Tuinbouw te 's-Hertogenbosch werd een proef op
Golden Delicious bomen te Helvoirt (N.B.) uitgevoerd. Daarbij werd op 2 en 3 juli
over de bomen heen beregend met gedeeltelijk ontijzerd en met niet-ontijzerd bronwater (ca. 1,7 respectievelijk 6,1 mg Fe per liter) gedurende ruim één of vijf uren.
Bij enkele behandelingen met ijzerhoudend water werd direct na afloop nagespoeld
met gedeeltelijk ontijzerd water.
Uit schattingen van de vruchtverruwing op 10 september bleek het volgende:
Gebruik van water van ca. 1,7 mg Fe gaf noch bij één noch bij vijf uur beregenen
een duidelijke toename van de verruwing ten opzichte van onbehandelde bomen. Bij
gebruik van ongezuiverd bronwater werd veel meer verruwing geconstateerd. Deze
nam tevens duidelijk toe met de beregeningsduur. Naberegening met gedeeltelijk
gezuiverd water (1,7 mg Fe) gaf hierbij echter een duidelijke vermindering van de
verruwing. Bij gebruik van ijzerhoudend water werd ook een invloed van de plaats
van de boom ten opzichte van de sproeier geconstateerd. Bomen vlak bij of onder
de sproeier gaven, vooral bovenin, veel sterker verruwde vruchten dan die welke
op 3 tot 10m afstand stonden. Misschien vindt tijdens het wegslingeren van het water
nog een belangrijke inactivering van het ijzer plaats.
Op een bedrijf te Bergeik (N.B.) werd op 6-8 mei tegen nachtvorst beregend bij
Golden Delicious bomen. Het water was afkomstig uit een beek welke water van
variërend ijzergehalte afvoert. Het bleek dat zelfs in dit vroege stadium bij gebruik
van beekwater met ca. 2,8 mg Fe per liter, schade door verruwing moet worden
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Afb. 17. Schade door wateroverlast in de zomer van 1968
op slecht ontwaterde
plekken van een bedrijf
te Ellewoutsdijk (Z.) uit
zich in slecht uitlopen in
1969. Het blad blijft sterk
achter bij de bloemen.
Pig. 17. Damage caused by root
asphyxia is reflected in
retarded
budding
of
Golden Delicious trees
during the spring of 1969.
Poorly drained spots in
an orchard at Ellewoutsdijk. This phenomenon is
related to excessive rainfall in the summer of
1968.

gevreesd. Vaak herhaalde beregening tegen droogte met ontijzerd water van 0,7-1,8
mg Fe per liter, gaf bij jonge Delicious bomen veel meer verruwing dan bij nietberegende. Het effect van het ijzer kan hierbij echter niet los worden gezien van
een eventuele invloed van sterke schommelingen in de vochttoestand van de grond
op de vruchtgroei en hierdoor op de verruwing.
WERKGROEP WATERHUISHOUDING IN DE FRUITTEELT

De waarnemingen aan Golden Delicious appelbomen op een slecht ontwaterd perceel
met slechte structuur te Ellewoutsdijk (Z.) werden intensief voortgezet. In het voorjaar van 1966 en 1967 waren hier bomen afgestorven als gevolg van verdrinking
onder invloed van overvloedige neerslag in de voorgaande zomer (in 1965: 330, in
1966: 340 mm in juni en augustus).
Ook in 1968 viel in deze periode veel regen (356 mm). De verwachting, welke in het
vorige jaarverslag werd uitgesproken (p. 71), dat 1969 wel weer afstervingsgevallen
zou opleveren, is op dit perceel, maar ook in enkele gevallen elders, dan ook uitgekomen.
Aan het koele weer rond en na de bloei is het te danken geweest dat de schade op
het proefperceel beperkt bleef tot enkele bomen, welke slecht uitliepen (afb. 17 en 18)
en welke zich ook in de loop van het seizoen nauwelijks herstelden. Door middel van
uitgebreide metingen over de bladontwikkeling, de stam- en de vruchtgroei, is het
gedrag van deze net niet afgestorven bomen beschreven. Het bleek dat van een herstel door hervatting van de normale stam- of vruchtgroei gedurende de gehele zomer
geen sprake was.
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Afb. 18. Normale ontwikkeling op
hetzelfde perceel als afb.
17, bij bomen die dicht
bij de drains staan.
Fig. 18. The same orchard (see
fig. 17). Normal budding
of trees standing near
the drains.
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LABORATORIUM
Het laboratorium van de afdeling onderzocht, evenals in de voorgaande jaren, weer
vele gewas- en grondmonsters. Een indruk van deze activiteiten en de veredeling
over eigen onderzoek en onderzoek van andere instanties - proeftuinen, onderzoekers, werkgroepen - wordt in tabel 29 weergegeven.
Tabel 29. Aantal in 1969 voor onderzoek ontvangen gewas- en grondmonsters.
Table 29. Number of samples for crop, soil, and water analysis received by the Soil Fertility Department.
Materiaal

Analyse

Eigen onderzoek

Werkgroep
waterhuishouding

Derden

Material

Analysis

Own research

Working group
on drainage

Miscellaneous

totaal-N
N, P, K, Ca, Mg
totaal-N
eiwit-N/protein-N
N, P, K, Ca, Mg
N, P, K, Ca, Mg
totaal-N
N, P, K, Ca, Mg
nitraat-N
C-cijfer (NaCl)
vocht/moisture °/o
Fe
Cl

824
451
80
60
16

Gewas/crop
Fruit, blad/leaves
Hout, bast, wortels/
wood, bark, roots
Vruchten/fruits
Gras/grass
Grond/soil

Water

88

152
176

150
740

88
297
42
136
14
823
82
10

HET FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Dr. J. TROMP

INLEIDING
Het onderzoek over de relatie tussen groei en vruchtbaarheid werd in het verslagjaar
voortgezet. De in 1967 begonnen potproef met Cox's Orange Pippin, waarin
deze relatie werd vergeleken bij geheel en al horizontaal opgestelde boompjes en
rechtopstaande boompjes met gebogen scheuten, werd afgesloten. Verder werd de
in 1968 aangevangen proef, eveneens met Cox' Orange Pippin, over de invloed van
enkele regulatoren in samenhang met de stand van de boom op de groei en bloemknopvorming voortgezet. In het verslagjaar werd een nieuwe proef met Golden
Delicious en Cox's Orange Pippin begonnen met het doel na te gaan of de bevordering van de bloemknopvorming welke onder invloed van de horizontale stand
optreedt ook kan worden aangetoond in het geval dat in de vertikale stand in het
geheel geen bloemknoppen worden aangelegd. Deze situatie bleek in een inleidende
proef op te treden bij „te vroege" (sylleptische) scheuten. In de onderhavige proef
worden de boompjes gedwongen sylleptische scheuten te vormen.
In de klimaatkamers werd bij Cox's Orange Pippin nagegaan in hoeverre de vruchtzetting afhankelijk is van de temperatuur. Bovendien werd geprobeerd te bepalen
wat bij verschillende temperaturen het meest gunstige bestuivingstijdstip is tijdens
de periode die wordt begrensd door het opengaan van een individuele bloem en het
afvallen van de bloemblaadjes. Het onderzoek over de invloed van de temperatuur
op de mate van de vegetatieve ontwikkeling ten tijde van de bloei werd voortgezet.
Het onderzoek over de stikstofhuishouding van de boom vond goede voortgang. Enkele nieuwe proeven met onderstammen werden ingezet. In een serie proeven met
als proefmateriaal geïsoleerde stukjes scheut werd de mobilisatie van stikstof in
het voorjaar uit bast- en houtweefsel bij afwezigheid van stikstoftransport van
elders nagegaan. Tot dusverre waren de analyses beperkt tot totaal stikstof, eiwitstikstof en het aminozuur arginine. Dank zij het ter beschikking komen van een
automatische aminozuuranalysator kon aan het einde van het verslagjaar een aanvang worden gemaakt met de kwantitatieve bepaling van de overige aminozuren
en amiden in de oplosbare stikstoffractie van de weefsels.

POTPROEF 1967 MET COX'S ORANGE PIPPIN
Deze proef werd in 1967 opgezet met het doel na te gaan in hoeverre groei en bloemknopvorming bij boompjes, die geheel en al in de horizontale stand worden gehouden
verschillen van die bij rechtopstaande boompjes waar alleen de scheuten horizontaal
zijn gebogen. De volgende behandelingen werden in 1967 en 1968 uitgevoerd: boom
rechtopstaand, scheuten vertikaal gebogen (A); boom rechtopstaand, scheuten horizontaal gebogen (B), en boom horizontaal, scheuten horizontaal gebogen (C). Een
extra behandeling werd gevormd door boompjes, die aanvankelijk rechtop stonden,
maar na het beëindigen van de scheutgroei naar de horizontale stand werden overgebracht (D). De boompjes werden zowel in 1967 als in 1968 ontbloemd.
De uitkomsten wat betreft de scheutgroei in 1968 en de bloei op het tweejarige hout
in 1969 zijn in tabel 30 gegeven. De groei werd zowel bij de liggende boompjes (C)
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969:
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Tabel 30. De totale scheutgroei, het aantal scheuten en de lengte per scheut in 1968 en het
percentage bloemtrossen op het tweejarig hout berekend op het totaal aantal
knoppen in 1969 bij Cox's Orange Pippin onder invloed van buigen van scheuten
en de stand van de boom.
Table 30. Effect of bending of shoots and tree orientation on shoot growth, number of
shoots, and length per shoot in 1968, and percentage of flower clusters on two
years old wood, calculated from the total number of buds in 1969 of Cox's Orange
Pippin.
Gemiddelde
scheutgroei
/boom in cm

Gemiddeld
aantal
scheuten
/boom

Average
Average
shoot growth number of
/tree in cm
shoots/tree

A. Stam en scheuten vertikaal
Stem and shoots vertical
B. Stam vertikaal, scheuten
horizontaal
Stem vertical, shoots
horizontal
Stam en scheuten horizontaal
Stem and shoots horizontal
D. Stam en scheuten vertikaal
tot afsluiten groei, daarna
horizontaal
Stem and shoots vertical
until growth termination,
thereafter horizontal

Gemiddelde
scheutlengte
in cm

Average
shoot length
in cm

%

bloemtrossen

%
flower clusters

152,4

6,8

22,6

55,0

76,9

4,5

17,1

72,2

82,6

4,4

18,9

69,4

130,9

6,4

20,6

63,1

als bij de rechtopstaande boompjes met gebogen scheuten (B) duidelijk geremd in
vergelijking met de controles (A). Deze remming, die in beide gevallen nagenoeg
even sterk was, betrof zowel het aantal scheuten per boom als de lengte per scheut.
De bloemknopvorming werd in beide behandelingen bevorderd, eveneens in weer
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ongeveer gelijke mate. Deze uitkomsten zijn niet geheel in overeenstemming met die
welke in het voorgaande jaar werden verkregen (Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 102-103). De groei werd toen bij de boompjes met gebogen scheuten veel
minder sterk geremd dan bij de liggende boompjes, terwijl bovendien de bloemknopvorming bij de eerstgenoemde boompjes wat minder sterk bevorderd leek te zijn.
De scheutgroei bij de boompjes die aanvankelijk rechtop stonden, maar die na de
groeibeëindiging horizontaal werden geplaatst (D) was enigszins geremd vergeleken
met de controles. Wellicht zijn de boompjes enigszins te vroeg naar de horizontale
stand overgebracht. De mate van bloei was iets verhoogd in vergelijking met de
steeds rechtop staande boompjes. Het effect was minder sterk dan het voorgaande
jaar, toen uit het verhoogde percentage bloemknoppen bij gelijkblijvende groei in
deze behandeling steun werd ontleend voor de opvatting dat de invloed van de stand
van de boompjes op de bloemknopvorming niet via beïnvloeding van de scheutgroei,
maar min of meer rechtstreeks verloopt.

POTPROEF 1968 MET COX'S ORANGE PIPPIN (toepassing van regulatoren)
Regulatoren kunnen de groei en de bloemknopvorming ingrijpend beïnvloeden; het
tijdstip van toediening is daarbij veelal uiterst belangrijk. Aangezien hetzelfde geldt
voor de stand van boom of tak leek het nuttig de invloed van enkele combinaties
van deze factoren op de groei en bloemknopvorming na te gaan. Het proefmateriaal
bestond uit éénjarige boompjes (onderstam M IX) in maart 1968 geplant in potten
van ongeveer 12 1 inhoud. De grond werd gevormd door lichte zavel gemengd met
wat tuinturf. Voor het begin van de proef werden de boompjes tot een hoogte van
ongeveer 60 cm teruggesnoeid. Terwille van de uniformiteit werden alleen de scheuten uit de bovenste drie knoppen gehandhaafd. De gebruikte regulatoren waren GA3
(gibberelline A3, 500 dpm), Alar (N-dimethylaminobarnsteenzuur, 1800 dpm) en TIBA
(2, 3, 5-trijoodbenzoëzuur, 100 dpm). In tabel 31 zijn de verschillende behandelingen
gegeven. De „vroege" bespuiting werd enkele weken na de volle bloei uitgevoerd,
de „late" behandeling direkt na het beëindigen van de groei. In 1969 werden dezelfde behandelingen herhaald. Alle bomen werden in 1968 en in 1969 ontbloemd.
In tabel 31 zijn de uitkomsten wat betreft de scheutgroei in 1968 en de bloei in 1969
samengevat. Alar „vroeg" toegediend heeft de groei sterk geremd. Deze remming
lijkt enigszins verzwakt te zijn in aanwezigheid van GA3. De „late" bespuiting met
de verschillende regulatoren evenals het overbrengen van de boompjes naar de horizontale stand werd pas uitgevoerd na het beëindigen van de groei en heeft derhalve
de groei niet of nauwelijks beïnvloed. Het uitblijven van enige invloed van GA3 en
TIBA op de scheutgroei is verwonderlijk, aangezien gewoonlijk aan GA3 een de groei
bevorderend en aan TIBA een de groei remmend effect wordt toegekend.
Enkele behandelingen hebben de bloemknopvorming aanmerkelijk beïnvloed. TIBA
en Alar „vroeg" gespoten hebben het percentage bloemtrossen bij de steeds recht-
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Tabel 32. Het percentage vruchtzetting berekend op het aantal bloemen en het gemiddeld
aantal zaden per vrucht onder invloed van de temperatuur en het tijdstip van
bestuiven bij Cox's Orange Pippin.
Table 32. Effect of temperature and time of pollination on the percentage of fruit set, calculated from the number of flowers and the average number of seeds per fruit
of Cox's Orange Pippin.
Aantal zaden/vrucht
Number of seeds/fruit

% vruchtzetting
% of fruit set
Behandeling
Treatment

10° C

14° C

18° C

22° C

0,0

1,3

2,5

4,9

—

70,2

60,9

4,2

7,3

7,1

7,4

53,5

67,9

65,3

4,2

6,9

7,3

7,5

27,6

29,1

54,4

5,3

7,1

8,3

7,5

10° C

14° C

18° C

22° C

1

7,3

6,9

28,6

2

43,9

60,5

3

37,5

4

23,6

De uitkomsten van deze proef zijn in tabel 32 samengevat. Het valt op, dat, de eerste
behandeling even terzijde gelaten, het percentage gezette vruchten in geen geval
bijzonder laag was. Kennelijk zijn wanneer een goede bestuiving heeft plaats gevonden, de temperatuur en het tijdstip waarop een bloem wordt bestoven voor een
redelijke vruchtzetting niet beperkend. Niettemin bleek de mate van vruchtzetting
bij 10° C veel kleiner te zijn dan bij hogere temperatuur. Vooral een temperatuur
van 18° C schijnt voor de vruchtzetting van Cox's Orange Pippin gunstig te zijn.
Wat betreft het tijdstip van bestuiven gaf de behandeling kort na het opengaan van
de bloem het hoogste percentage gezette vruchten. Naarmate later werd bestoven
nam het percentage vruchtzetting af. Een uitzondering vormde de zetting bij 22°C,
waar het tijdstip van bestuiven geen belangrijke rol speelde. De bestuiving in behandeling 4 vond dikwijls pas plaats nadat de bloemblaadjes waren afgevallen.
Opmerkelijk is, dat niettemin in vele gevallen nog vruchtzetting bleek op te treden.
Een complicatie vormt de waarneming dat zelfbestuiving in een aantal gevallen
eveneens tot zetting leidde. Hoewel de technische uitvoering van de proef er niet
borg voor staat, dat geen vreemd stuifmeel is terechtgekomen op bloemen, bestemd
voor zelfbestuiving, is het niet waarschijnlijk dat dit bv. het hoge percentage gezette vruchten in behandeling 1 bij 18° C verklaart. Dit betekent dat de gevonden
waarden voor de vruchtzetting na kruisbestuiving mogelijk een correctie voor zelf-
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bestuiving behoeven. De algemene tendens in de uitkomsten van deze proef lijkt
hierdoor niet te worden doorkruist.
Dat de bestuiving weinig te wensen overliet blijkt uit de over het algemeen zeer
hoge aantallen zaden per vrucht na kruisbestuiving.. Bij 10° C was dit aantal duidelijk het laagst. Overigens had het tijdstip van bestuiving geen invloed van betekenis. Vruchten ontstaan na zelfbestuiving bevatten belangrijk minder zaden.
STIKSTOFANALYSEN BIJ APPEL
Met het doel informatie te verkrijgen over de mate waarin en de wijze waarop stikstofreserves in de boom worden gevormd gedurende de herfst en de winter en weer
worden gemobiliseerd in het volgend voorjaar, werd in maart 1967 in zeer stikstofarme grond een proef opgezet met éénjarige onderstammen M VII. Aan de helft
van deze bomen werd in september, dus na het beëindigen van de scheutgroei een
hoge stikstofgift toegediend, terwijl de andere helft in het geheel niet met stikstof
werd bemest. Vanaf september 1967 tot in mei 1968 werd veelvuldig een aantal
boompjes opgegraven en direkt daarop verdeeld in wortels, bast en hout van de
stam en bast en hout van de scheuten. De analyse van het materiaal, die zich tot
dusverre heeft beperkt tot totaal stiksof, eiwitstikstof en het aminozuur arginine, is
in het verslagjaar gereed gekomen. Het is in dit bestek niet mogelijk de uitkomsten
volledig weer te geven en diepgaand te bespreken. In tabel 33 zijn voor ongeveer
de helft van het aantal bemonsteringen en alleen voor de bast en het hout van de
scheuten analyseuitkomsten samengevat. Het gehalte aan oplosbare stikstof is verkregen door het eiwitgehalte af te trekken van het totaal stikstofgehalte.
Wat bij het overzien van tabel 33 onmiddellijk opvalt is, dat de stikstofgift in september het totaal stikstofgehalte van zowel bast als hout zeer aanzienlijk heeft verhoogd. Een deel van de stijging van het stikstofniveau, die in de herfst en vroege
winter in het bastweefsel is opgetreden moet zeker worden toegeschreven aan stikstofverbindingen, die vanuit het verouderende blad worden teruggetrokken. Dit
wordt duidelijk uit het feit, dat het stikstofniveau in de bast van de niet bemeste
boompjes in die periode eveneens een toename vertoonde. Opmerkelijk is, dat bij
hout van de bemeste boompjes het stikstofniveau na de sterke stijging die al voor
de eerste bemonstering is opgetreden, verder niet meer is gestegen. Aangezien de
wortel het bastweefsel via de houtvaten van stikstof voorziet, kan het constante
stikstofniveau in het hout wellicht worden verklaard door aan te nemen, dat nadat
een zeker niveau is bereikt, de aanvoer van stikstof vanuit de wortel in evenwicht
is met het transport vanuit het hout naar de bast. In de bast is het oplosbaar stikstofgehalte bij de bemeste boompjes kort na toediening van de stikstofgift sterk
toegenomen, maar is verder constant gebleven. De toename van het totaal stikstofgehalte in herfst en winter betrof bijgevolg geheel en al een toename van het eiwitstikstofgehalte. Hetzelfde geldt voor de veel geringere stijging van het stikstofgehalte in de bast van de niet bemeste boompjes. In hout kwam de toename van
het totaal stikstofgehalte niet of nauwelijks tot uiting in een stijging van het eiwitstikstofniveau.

95

3
O

•M

S
Ol

"3

O

CO

co

2

3

o
O

CO

**o

o
in
c

o
o
.e

CO

>

«1

co
co

ja

o

ai
•a
c

CO
01

o
m

(0

Q.
O
C

ai
a
J3
(0
O

d)
•o
c
eg
Q.

ca
JQ

a _o
o '5

e

c

e

's

c
ca

dl

d>

CU

'5

!*•

O

,e

o
'c

•a

CU

•D
C
ca

>

ca

c

«
01

c
ai

£

o

e
ca
co

>
a>

.E

i

a)

n

c
ca

•o

'C
0)

O

CS]

CO i-H 0 _ i-H

m w co w N

I>

O
JE
O)
3
O

'"H <* t"^ —^

H oi" co" Q co"
m i< m ^ io

OSä1
H 8

EH

3
O

wcoco"co"c<fcsfcsf<>f

ai

c
ca
j»
co

o c

o

3

S!

0)

o
c

01
o
co
a . J3
CO

_.
ca
+*

c

E

O

ca

o>

01 o
X O

H

s

CO

CU
J3

J3

co

ca

f

o>

o
w

0)

c

co Tf
c- ï—1
o o
00

et

a

,

'-

OS

"*

IN

co co y-*
m

lO
•*

r—1

C SS

0>
J=
*J

o
c

98

,-H

0)

co
c3

>

,-)

00 co *tf i-T co"

**
3

'5
a ai
o Q
0)
•o

ID

»H

,-H

0)

•o
c
co

£O)

H

i> co m i> q
co c i en oo m"

ca
c
0>

co

>

Ï3
O S
» M C

a.

o
o

3
O

8

ai
O) • o
3
JO

0)
J3
3
O
CA

» 'S
ra
ra
f
'S *NOl
*-

•o

•o

E
o 'C
tv
0)
Q.
'5. X

o
ö)
JÇ

<* ^ q_ q M
irf io i>" tp t>

O

»

O)

os c» © co w eo - ^ i>
co of ^ i>" in to m" ^"

SI

0)
01
co
01

a

'S 2

Sm

o ö
H 'S

t> ^ " ^ 05 ' - j s i > c o c ^
d Tl<" Tf O)" * 03 Oi"
© t Û i O ^ C O W M M
H"

B 'S S

c o c o c o c o c o c o c o c o
m I-H «* i >

De stukjes scheut (lengte 4 cm) werden met het basale deel in een bak met leidingwater geplaatst in een kas van ongeveer 20° C. De knoppen ontwikkelden zich aanvankelijk voorspoedig. Na ongeveer drie weken trad een achteruitgang op en begon
vergeling op te treden. Tijdens de proef werden geregeld monsters genomen elk
bestaande uit 50 stukjes scheut. In bast en hout afzonderlijk werd de hoeveelheid
totaal stikstof, eiwitstikstof en arginine bepaald. De uitkomsten wat betreft de bast
van een dergelijk proefje zijn in tabel 34 gegeven. De oplosbare hoeveelheid stikstof werd weer verkregen door de hoeveelheid eiwitstikstof van de totale hoeveelheid stikstof af te trekken. In deze proef was bij een deel van het materiaal de
knop verwijderd. De bedoeling daarvan was de stikstofomzetting in de weefsels te
vervolgen zonder dat enig transport plaats vond.
Uit tabel 34 blijkt dat de sterke afname van de hoeveelheid totaal stikstof gedurende het uitlopen zowel de hoeveelheid eiwitstikstof als de hoeveelheid oplosbare
stikstof betrof. Later trad een zekere toename van totaal en oplosbare stikstof op,
wat waarschijnlijk het gevolg was van terugtransport van stikstof vanuit de vergelende delen. De hoeveelheid arginine nam aanvankelijk enigszins toe maar bleef bij
de latere monsters op een constant niveau. In afwezigheid van groeiende delen bleef
de totale hoeveelheid stikstof natuurlijk onveranderd. Er trad een duidelijke eiwithydrolyse op, wat mede tot uiting kwam in een toename van de oplosbare stikstof.
De hoeveelheid arginine nam eveneens sterk toe. Deze uitkomsten wijzen er op, dat
de mobilisatie van reservestikstof niet of nauwelijks afhankelijk is van de aanwezigheid van zich ontwikkelende groeiende delen. Wellicht verloopt de eiwithydrolyse
wat sneller bij een gelijktijdige stikstofafvoer. Opvallend is weer de belangrijke
plaats die het aminozuur arginine inneemt.
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HET ONKRUIDBESTRIJDINGSONDERZOEK
P. D. GODDRIE

MEERJARIGE PROEVEN IN GROOT FRUIT
De meerjarige proef onder in het voorjaar van 1953 geplante Golden Delicious en
Cox's Orange Pippin op M IX werd in 1969 voortgezet. In deze proef worden vergeleken: chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, zonder grondbewerking (A), mechanische onkruidbestrijding tot eind juli, gevolgd door maaien van de
onkruidvegetatie (B) en chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar met
enkele grondbewerkingen tot eind juli (C).
Op 3 april vond in de objecten A en C weer een bespuiting plaats met Orga-Simazin
3 kg/ha om kieming van éénjarige onkruiden te voorkomen. Aan Orga-Simazin werd
Gramoxone 4 l/ha toegevoegd teneinde de overwinterde onkruidvegetatie te bestrijden.
Op 13mei werd in de objecten A en C pleksgewijze gespoten met Weedar 2,4-D amine
4 l/ha voor de bestrijding van akkerdistel en hoefblad. Deze toepassing werd op 23 mei
gevolgd door een pleksgewijze toepassing van Gramoxone 4 l/ha ter verdere bestrijding van deze onkruiden. De grond in de objecten B en C werd op 6 mei en op
27 juni met een frees bewerkt.
Het perceel waarin deze proef is gelegen zal in de winter van 1969-1970 worden gerooid. In tabel 35 zijn de resultaten van deze proef over de zeven proefjaren vermeld.
Uit deze tabel blijkt dat bij Cox's Orange Pippin vrijwel elk jaar de opbrengst in kg
in object A het laagste is geweest. Bij Golden Delicious was dit niet elk jaar het
geval. Bij het bezien van de opbrengstcijfers over de totale zeven proefjaren blijkt
dat de verschillen tussen de drie uitgevoerde methoden uiteindelijk gering zijn.
Evenals in voorgaande jaren kan daarom worden geconcludeerd dat het voor een
goede groei en opbrengst van de boom niet noodzakelijk is dat grondbewerking wordt
toegepast. Ook een aantal jaren achtereen gebruiken van herbiciden blijkt mogelijk
zonder dat nadelige gevolgen voor de bomen gaan optreden. Voor de praktijk zal de
voorkeur uit moeten gaan naar de methode zoals die werd gevolgd in object A (chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking), omdat bij deze methode gesproken
kan worden van kostenbesparing door het nalaten van grondbewerking.
In 1969 werden onder Winston en Golden Delicious op M IX, geplant in het voorjaar
van 1963, voor de vijfde maal de middelen Orga-Simazin en Orga-Atrazin in doseringen van 3, 5 en 8 kg/ha toegepast. Nagegaan wordt wat het effect is van jaarlijks
gebruik van deze middelen. Doordat in deze proef ook de objecten „onbehandeldschoffelen" en „onbewerkt-spuiten" zijn opgenomen, kan tevens de invloed van het
achterwege laten van grondbewerking worden nagegaan. In het object, „onbewerktspuiten" worden geen middelen toegepast die hun werking via de grond uitoefenen,
maar wordt slechts gespoten met middelen waarvan geen nawerking in de grond
wordt verondersteld, zoals paraquat en groeistoffen. Grondbewerking vindt in deze
proef slechts plaats in het object „onbehandeld-schoffelen".
In tabel 36 zijn voor Golden Delicious de gemiddelde opbrengsten per boom over de
vijf proefjaren en de resultaten over de groei vermeld. Uit deze tabel blijkt dat een
jaarlijkse hoge dosering van Orga-Atrazin een duidelijk nadelige invloed op groei en
produktie heeft uitgeoefend. Tevens blijkt dat een zelfde hoge dosering van OrgaSimazin geen nadelige gevolgen heeft. Dit betekent dat dit middel in de door de
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969:101-113.
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Tabel 35. De invloed van chemische onkruidbestrijding en grondbewerking in de jaren 1963
tot en met 1969 op de opbrengst van Cox's Orange Pippin en Golden Delicious
op M IX, geplant in 1953. Getallen zijn gemiddelden van 30 bomen.
Table 35. The influence of chemical weed control and soil cultivation during 1963-1969 on the
yield of Cox's Orange Pippin and Golden Delicious on M IX, planted in 1953.
Figures are means of 30 trees.

Cox's O.P.
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

+

Aantal vruchten/boom

Opbrengst in kg/boom

Number of fruits/tree

Yield in kg/tree

Gemiddeld vru chtgewicht (g)
Average fruit
weight (g)

A

B

C

A

B

c

A

B

C

174
285
196
229
85
123
382

209
322
232
220
91
133
400

183
297
239
231
71
140
387

22,9
35,1
23,2
32,8
16,2
19,0
39,8

26,0
38,5
24,6
33,3
16,3
19,2
44,9

24,1
35,3
27,3
32,8
13,1
21,7
42,0

132
123
119
143
192
155
104

125
120
106
151
178
145
112

132
119
114
142
183
155
108

1474

1607

1548

189,0

202,8

196,3

131
199
178
131
268
161
258

137
206
181
115
229
152
279

131
210
172
131
267
162
276

19,5
30,8
28,8
26,7
37,8
23,1
37,2

20,3
31,4
28,6
24,1
32,9
21,9
39,3

19,8
33,9
28,4
26,7
37,9
23,0
40,3

149
156
162
204
141
144
144

148
152
159
209
143
145
141

152
162
165
204
142
142
146

1326

1299

1349

203,9

198,5

210,0

G. Delicious
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

+

praktijk gebruikte doseringen ( 1 - 3 kg/ha) volkomen veilig is. Ook in 1969 vertoonden
de met 8 kg Orga-Atrazin per ha behandelde bomen weer het verschijnsel van de
slappe takken, een sterk op rubberhoutvirusziekte gelijkend symptoom.
De tweede proef in deze serie vindt plaats onder James Grieve Lired op MM 106,
eveneens geplant in het voorjaar van 1963. Vijf jaren achtereen werden hier gebruikt
de middelen Orga-Simazin, Orga-Atrazin en AAkarmex in doseringen van 3, 5 en 8
kg/ha en Prefix in doseringen van 60, 80 en 100 kg/ha. Ook in deze proef zijn opgenomen de objecten „onbehandeld-schoffelen" en „onbewerkt-spuiten".
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Tabel 36. De invloed van jaarlijkse toepassing van Orga-Simazin en Orga-Atrazin op opbrengst en groei van Golden Delicious op MIX, geplant in 1963. Getallen zijn
gemiddelden van 8 bomen.
Table 36. The influence of annual application of Orga-Simazin and Orga-Atrazin on the yield
and growth of Golden Delicious on MIX, planted in 1963. Figures are meams
of 8 trees.

Behandeling 1965/1969

Totale opbrengst 1965/1969
Accumulated yield 1965/1969

Treatment 1965/1969

Kg/boom

Kg/cm
stamomtrek
Kg/cm trunk
circumference

Incr
Increase
of trunk circumference in %
since beginning of the trial in 1965
since

82,0
77,9
88,2
76,2
75,1
35,6
69,6

4,06
4,26
4,37
4,03
4,02
2,14
3,76

160
129
147
143
130
112
132

86,6

4,29

153

Kg/tree

Orga-Simazin 3 kg/ha
5
Orga-Atrazin 3
5
Onbehandeld-schoffelen
Untreated-hoeing
Onbewerkt-spuiten
Uncultivated-spraying

Toename van de stamomtrek in %
sinds begin van de proef in 1965

Uit de waarnemingen over opbrengst en groei bleek dat het nalaten van grondbewerking in het object „onbewerkt-spuiten" een lage opbrengst tot gevolg had, dit in
tegenstelling met de voorafgaande proef onder Golden Delicious en Winston, waar
in dit object juist de hoogste opbrengsten werden verkregen. Daarentegen werd in
deze proef in het object „onbehandeld-schoffelen" een hoge opbrengst bereikt, ook
weer in tegenstelling met de proef onder Golden Delicious en Winston, waar in dit
object een lage opbrengst werd verkregen. Het is niet uitgesloten dat de onderstam
(M IX bij Golden Delicious en Winston en MM 106 bij James Grieve Lired) hierin een
belangrijke rol speelt.
Prefix bleek in een dosering van 100 kg/ha oogstderving tot gevolg te hebben, wat
waarschijnlijk eveneens gezegd mag worden van de hoogste dosering Orga-Simazin
en van Orga-Atrazin 5 en 8 kg/ha. Bij de hoogste dosering van Prefix werd weer
bladrandvergeling waargenomen, een symptoom dat elk jaar in ernstiger mate terugkeert.
Beide proeven worden in 1970 voortgezet.
De twee meerjarige proeven, aangevangen in het voorjaar van 1966, resp. onder
Golden Delicious op M IX en Conference op kwee A, beide geplant in het voorjaar
van 1965, werden in 1969 voortgezet. In deze proeven, waarin vijf methoden van
onkruidbestrijding worden vergeleken, wordt nagegaan wat de invloed van de verschillende methoden is op de opbrengst en de groei van deze fruitgewassen. Deze
methoden zijn: chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, met of
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Aft). 19. Een toepassing van Weedar 2,4-D amine 4 l/ha
onder Précoce de Trévoux op 5 augustus 1968
veroorzaakte in 1969 ernstige afwijkingen van de
bladeren.
Fig. 19. An application of Weedar
2,4-D amine 4 1/ha under
Précoce de Trévoux on 5
August 1968 caused serious malformation of
the leaves in 1969.
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zonder grondbewerking tot eind juli; chemische onkruidbestrijding met of zonder
grondbewerking tot eind juli, gevolgd door maaien van de onkruiden; mechanische
onkruidbestrijding en grondbewerking tot eind juli, gevolgd door maaien van de
onkruiden. Uit de waarnemingen is gebleken dat het aanwezig zijn van onkruidvrije
grond gedurende het gehele jaar geen nadelige gevolgen voor de opbrengst heeft. Ook
het nalaten van grondbewerking heeft nauwelijks enige invloed op deze opbrengsten.
Duidelijk nadelig voor de opbrengst was de methode zoals die werd gevolgd in
object E, waarin mechanische onkruidbestrijding werd uitgevoerd tot eind juli, gevolgd door maaien van de onkruiden gedurende de rest van het jaar. In dit object,
waar geregeld sprake was van een onkruidvegetatie, kan gesproken worden van
concurrentie door de onkruiden op de bomen.
Uit de metingen bij Conference bleek, dat de stamdikte iets groter was in de objecten
waarin geen grondbewerkingen werden uitgevoerd. Er bleek geen verschil te bestaan
tussen een heel jaar onkruidvrij of onkruidvrij tot eind juli.
Beide proeven worden afgesloten.
DE INVLOED VAN GROEISTOFFEN OP PEREBOMEN
Teneinde meer te weten te komen over het ontstaan en het optreden van beschadiging door groeistoffen werd in juli 1968 in acht proeftuinen begonnen met proeven
waarin de groeistoffen MCPA, 2,4-D, MCPP en dicamba, elk in een aantal doseringen,
op drie tijdstippen (begin juli, augustus en september) onder verschillende pererassers
werden toegepast.
Reeds in het najaar van 1968 werd in de proeftuinen te Horst en Ulestraten enige
beschadiging waargenomen van de bespuitingen met Orga-Dicamba in juli. De meeste
schade trad echter op vanaf de bloei in 1969. De beschadiging bestond vooral uit
bladmisvorming (afb. 19) en insterving van scheuttoppen. De meeste schade werd

104

geconstateerd in de proeftuin te Ulestraten bij de rassen Beurré Hardy en Précoce de
Trévoux. In alle andere proeftuinen was deze aanzienlijk minder ernstig of soms
zelfs geheel afwezig.
De resultaten samenvattend kan gezegd worden dat de grondsoort een grote rol
speelt bij het ontstaan van schade. Vooral bomen op lössgrond in Zuid-Limburg
kunnen kennelijk snel schade oplopen. De indruk bestaat dat ook zandgrond eerder
aanleiding geeft tot het optreden van groeistofbeschadiging. Verschillen op de kleigronden zijn kennelijk niet zo groot.
Voor wat betreft de rasgevoeligheid kan worden gezegd dat vooral Beurré Hardy
zeer gevoelig schijnt te zijn, terwijl dit met Précoce de Trévoux in iets mindere mate
het geval is. Doyenné du Comice is waarschijnlijk aanzienlijk minder gevoelig.
Uit de proeven bleek geen aanwijzing te komen dat het tijdstip van toepassing een
rol speelt. Soms was het de toepassing in juli die schade veroorzaakte, dan weer
waren het vooral de bespuitingen in september die de meeste schade gaven.
Voor wat betreft de gebruikte middelen kan worden opgemerkt, dat vooral 2,4-D en
dicamba de meeste kans op schade geven. Met MCPA was dit nauwelijks het geval,
terwijl van MCPP nergens symptomen werden waargenomen. Bij de middelen die
beschadiging veroorzaakten was de schade ernstiger naarmate de dosering hoger was.
De leeftijd van de bomen is waarschijnlijk van weinig betekenis. In Geldermalsen
werden b.v. tweejarige Doyenné du Comice niet en even oude Beurré Hardy slechts
licht beschadigd.
Geconcludeerd mag worden dat het gebruik van 2,4-D of dicamba onder perebomen
op lössgrond ontraden moet worden, terwijl het gebruik van dezelfde middelen op
zandgrond terdege tevoren overwogen moet worden. Vooral op zandgrond zal waarschijnlijk minder snel schade optreden als gespoten wordt op een flinke vegetatie
van de te bestrijden onkruiden. Naar aanleiding van de resultaten in de overige
proeftuinen wordt geen aanleiding gevonden het gebruik van groeistoffen onder
peren in andere gebieden af te raden, hoewel het altijd aanbeveling verdient dergelijke bespuitingen nooit toe te passen op vrijwel onkruidvrije grond.
Opgemerkt moet nog worden dat voor de praktijk tot nu toe slechts MCPA en 2,4-D
zijn toegelaten voor gebruik onder perebomen. Andere toegestane mogelijkheden
voor de bestrijding van onkruiden als akkerdistel, hoefblad, zuringsoorten e.d. zijn
er thans nog niet.
DE BESTRIJDING VAN HOEFBLAD IN BOOMGAARD
In de proef, beschreven in het Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 117-118,
werden in 1969 waarnemingen uitgevoerd. Op 5 mei 1969 bleek duidelijk dat wanneer
in 1968 een bespuiting met Weedar 2,4-D amine 4 l/ha na ongeveer twaalf dagen gevolgd werd door een aanvullende bespuiting met Gramoxone 4 l/ha het resultaat op
hoefblad aanzienlijk beter was dan wanneer 2,4-D niet gevolgd werd door Gramoxone,
ongeacht in welke maand de 2,4-D-toepassing plaats vond. Toch was in geen van
deze objecten sprake van een volledige bestrijding van hoefblad. Hoewel in 1968 na
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Tabel38. De invloed van chemische onkruidbestrijding en grondbewerking in 1969 op de
— . —: . . - . . . / - » _ I J
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MEERJARIGE PROEVEN IN KLEINFRUIT
FRAMBOZEN
De in maart 1967 aangevangen proef in Schönemann in de proeftuin voor kleinfruit
te Kapelle werd in 1969 voortgezet. Op 2 april werd in de objecten A en B gespoten
met Orga-Simazin + Gramoxone, 4 kg + 4 l/ha, in de objecten C en D met dezelfde
middelen in doseringen van IV2 kg + 4 l/ha. In de winter van 1968-1969 werd object E
ondiep gespit. Vanaf 18 april 1969 werd in de objecten A, D en E de grond tweemaal
bewerkt met een spitfrees, tweemaal met een cultivator en werd één keer in de
rijen gewied.
In tabel 39 zijn de gegevens over groei en produktie in 1969 vermeld. Evenals in
1968 bleek ook nu weer dat chemische onkruidbestrijding + grondbewerking betere
opbrengsten tot gevolg had dan wanneer grondbewerking werd nagelaten. Tussen de
hoge doseringen Orga-Simazin (objecten A en B) en de lagere doseringen (objecten C
en D) blijkt weinig verschil te bestaan.
De proef wordt in 1970 voortgezet.

RODEBESSEN
De meerjarige proef in Red Lake, begonnen in het voorjaar van 1965, werd in 1969
voortgezet. In deze proef komen dezelfde objecten voor als bij de meerjarige proef
in frambozen en bovendien het object F, permanente, geregeld gemaaide onkruidbedekking.
Ook in deze proef werd op 2 april in de objecten A en B gespoten met Orga-Simazin
+ Gramoxone, 4 kg + 4 l/ha, in de objecten C en D met dezelfde middelen in doseringen van 1% kg + 4 l/ha. In de winter van 1968-1969 werd object E ondiep gespit.
Vanaf 18 april 1969 werd in de objecten A, D en E de grond tweemaal bewerkt met
een spitfrees, tweemaal met een cultivator en werd één keer in de rijen gewied.
De onkruidvegetatie in object F werd zesmaal gemaaid.
Uit de opbrengstgegevens van 1969 bleek dat de hoogste opbrengst werd bereikt in
het object met een permanente geregeld gemaaide onkruidbedekking. Andere jaren
was de opbrengst in dit object altijd zeer laag. In het object waarin alleen grondbewerking plaats vindt, zonder toepassing van herbiciden, was de opbrengst eveneens
hoog. In alle andere objecten waarin toepassingen van herbiciden al of niet gecombineerd worden met grondbewerkingen, waren de opbrengsten steeds lager, waarbij
opgemerkt moet worden dat er niet veel verschil bestond tussen wel of niet bewerken.
De opbrengsten in de objecten met de hoogste dosering Orga-Simazin (A en B) waren
aanzienlijk hoger dan in de objecten met de lage dosering (C en D).
De proef wordt in 1970 voortgezet.
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Tabel 39. De invloed van de wijze van onkruidbestrijding op groei en opbrengst in 1969 van
frambozen, Schönemann, geplant maart 1967.
Table 39. The influence of the method of weed control on growth and yield in 1969 of raspberries, Schönemann, planted March 1967.
Behandeling 1967/1969

Aantal
scheuten
per 35 m

Opbrengst in
kg/35 m

Treatment 1967/1969

Number of
shoots per
35 m

Yield in kg
per 35 m

A. Chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, grondbewerking tot eind juli
Chemical weed control throughout the year, soil
cultivation until the end of July
B. Chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, geen grondbewerking
Chemical weed control throughout the year, no
soil cultivation

287

447

C. Chemische onkruidbestrijding tot eind juli, daarna maaien van de onkruiden, geen grondbewerking
Chemical weed control until the end of July,
followed by mowing of the weeds, no soil cultivation
D. Chemische onkruidbestrijding en grondbewerking
tot eind juli, daarna maaien van de onkruiden
Chemical weed control and soil cultivation until
the end of July, followed by mowing of the
weeds
E. Mechanische onkruidbestrijding tot eind juli,
daarna maaien van de onkruiden
Mechanical weed control until the end of July,
followed by mowing of the weeds

80,6

71,6

581

395

281

64,0

89,9

60,9

DE BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS ONDER BLAUWE BESSEN
Alleen in de derde proef van 1968 voor de bestrijding van kweekgras onder blauwe
bessen, beschreven in Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 121, werden in
1969 nog waarnemingen verricht. Op 10 april 1969 bleek dat alle struiken waaronder
op 1 april 1968 werd gespoten met iVz kg Orga-3045 per ha dood waren (afb. 21).
Opgemerkt moet worden dat reeds in het groeiseizoen van 1968 necrose aan de bladeren van deze struiken werd waargenomen.
In een nieuwe opgezette proef onder het ras Stanley, geplant in het voorjaar van 1967,
werd nogmaals gespoten met Orga-3045, nu echter in een dosering van 3 kg/ha. Maar
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Afb. 21. Een toepassing van Orga3045 7V> kg/ha in april
1968 doodde alle struiken
van het blauwe-besseras
Herbert in de winter van
1968-1969.
Fig. 21. An application of Orga3045 TA kg/ha in April
1968 killed all bushes ol
Herbert blueberry in the
winter of 1968-1969.

ook bij deze dosering werd in de loop van het groeiseizoen bladnecrose waargenomen,
zodat het waarschijnlijk is dat vele van deze struiken in de winter van 1969-1970
weer zullen doodgaan.
Hoewel dit middel een bijzonder goede bestrijding van kweekgras kan geven, althans
in een dosering van ongeveer 6 kg/ha, is het toch in het geheel niet geschikt voor
gebruik onder blauwe bessen.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AARDBEIEN
WACHTBEDDEN
Teneinde na te gaan of Venzar geschikt is voor chemische onkruidbestrijding op
wachtbedden van aardbeien werd hiervoor in augustus een proef opgezet. Deze proef
vindt plaats bij de rassen Glasa (geplant 31 juli), Gorella (geplant 7 augustus) en
Redgauntlet (geplant 14 augustus). Op 18 augustus werd gespoten met Venzar IV2 en
2% kg/ha. Op deze datum kwamen in Glasa vrij veel grote planten (vier tot zes echte
blaadjes) voor van paarse dovenetel, straatgras, muur, witte ganzevoet, zwarte nachtschade, kleine brandnetel en herderstasje. In Gorella waren dezelfde onkruiden in
een jonger stadium, terwijl in Redgauntlet slechts enkele kiemplanten van paarse
dovenetel en straatgras aanwezig waren.
In oktober bleek dat Venzar ondanks de vele neerslag in augustus, zeer slecht had
gewerkt in Glasa en Gorella; daarentegen was het resultaat in Redgauntlet goed.
Door de concurrentie van de groot geworden onkruiden bleek de groei van Glasa en
Gorella nadelig te zijn beïnvloed. Bij Redgauntlet was hiervan geen sprake. Directe
symptomen van Venzar in het gewas werden niet geconstateerd.
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IN DE KAS

In december van 1968 werd op drie plaatsen een proef uitgevoerd waarin werd nagegaan welke doseringen Tenoran voldoende zijn voor de bestrijding van onkruiden
vanaf het uitplanten tot aan het leggen van het plastic.
De proeven werden uitgevoerd bij de rassen Glasa en Gorella. De gebruikte doseringen van Tenoran waren 0, 2, 3Y2, 4, 5, 6, 6% en 8 kg/ha. In geen van de drie
proeven werd enige groeiremming of oogstvermindering geconstateerd. De onkruidbestrijding, meestal vooral gericht op muur, voldeed vanaf de dosering van 3% kg/ha.
Inmiddels is Tenoran toegelaten voor gebruik in aardbeien in de kas in een dosering
van 5 kg/ha.
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HETMYCOLOGISCHONDERZOEK
Drs. H. A. T. van der SCHEER en Dr. D. MULDER

GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT
Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. en Pezicula alba Guthrie
(door Drs. H. A. T. van der Scheer)
BIOLOGIE

Evenals in het voorgaande jaar slaaden inoculaties van Golden Delicious vruchten
met sporensuspensies van P. malicorticis reeds, indien de vruchten slechts twee uur
nat waren. Daar motregen of dauw na de inoculaties deze beter deden slagen dan
regen, werd nagegaan in hoeverre regen de sporen van de vruchten verwijderde.
Daartoe werden met P. malicorticis-sporen geïnoculeerde vruchten van Golden Delicious gedurende een bepaalde tijd in de regen gehangen. Daarna werden per vrucht
twee oppervlaktesectoren onderzocht op aanwezigheid van de aangebrachte sporen.
De resultaten zijn vermeld in tabel 40. Na twee uur regen was reeds een groot gedeelte van de sporen van de vruchten afgeregend. Toch waren nog vrij veel sporen
op de vruchtschil aanwezig na langdurig blootstellen aan de regen.
De vatbaarheid van de vruchten voor infectie speelt eveneens een rol in de mate
van vruchtrot. In de eerste twee maanden na de bloei, zowel in 1967 als in 1968, zijn
Golden Delicious vruchten geïnoculeerd met sporensuspensies van P. malicorticis.
De vruchten hingen aan bomen, die met plastic omhuld waren ter voorkoming van
natuurlijke infectie (afb. 22). Zoals uit tabel 41 blijkt, voorkwamen de plastic kooien

Tabel 40. Vermindering van het aantal Pezicula malicorticis-sporen op vruchten van Golden
Delicious door afregenen.
Table 40. Decrease in the number of Pezicula malicorticis spores on Golden Delicious
fruits due to the action of rain.
Regenperiode/Duration and amount of rainfall
Tijd (uren)
Time (hours)

Hoeveelheid (mm)
Quantity (mm)

0
2
24
23

0
2,5
4,4
20,4

Aantal sporen per 8,5 cm! vruchtschil
Number of spores per 8.5 cm! fruit skin

312
133
118
1424

Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969: 115-131.
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Tabel 41. De vatbaarheid van Golden Delicious vruchten voor infectie door Pezicula maficorticis direct na de bloei.
Table 41. The sensitivity to infection by Pezicula malicorticis of Golden Delicious fruits
shortly after blossoming.
Inoculatiedatum

Boom
omhuld

Aantal beoordeelde
vruchten

Aantal P. malicorticis-vlekken
per 100 vruchten

Inoculation date

Tree
envelopel

Number of
fruits judged

Number of P. malicorticis
spots per 100 fruits

—

327
433
665
1192

13
70
0
8

+
+
+
+
+
+

174
139
218
217
185
155

26
21
34
87
82
0

+ 2)

14-6-1967

+
+

13-7-1967

—

»)

6-6-1968
19-6-1968
4-7-1968
22-7-1968
31-7-1968

1) — = niet gelnoculeerd/not inoculated
2) + = omhuld/enveloped
— = niet omhuld/not enveloped

Tabel 42. De vatbaarheid van Golden Delicious vruchten voor infectie door Pezicula malicorticis vlak voor de pluk.
Table 42. The sensitivity to infection by Pezicula malicorticis of Golden Delicious fruits
shortly before picking.
Pluktrjdstip

Omhullingsperiode

Aantal beoordeelde
vruchten

Aantal P. malicorticis-vlekken
per 100 vruchten

Date of picking

Period of
envelopment

Number of
fruits judged

Number of P. malicorticis
spots per 100 fruits

220
189
188
108

209
388
564
3

30- 9-1968
21-10-1968
21-10-1968
21-10-1968

30/9-21/10

—
28/5-21/10

niet omhuld/not enveloped
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Afb. 22. Plastic kooien om natuurlijke infectie van vruchten door Pezicula spp. te
voorkomen.
Pig. 22. Plastic shelters preventing
natural infection of fruits
by Pezicula spp.

de geringe natuurlijke aantasting. In beide jaren trad omstreeks de tweede week in
juli een verhoging op van de vatbaarheid van Golden Delicious vruchten voor infectie. De geringe vatbaarheid van de vruchten vóór juli resulteerde voornamelijk in
het ontstaan van een rotvlek rond de neus of de steel van de vrucht.
Bij laat geplukte vruchten van Golden Delicious ontstond meer rot, veroorzaakt door
P. malicorticis, dan bij vroeg geplukte vruchten. Deze toename in rot werd niet
alleen veroorzaakt door het langer blootgesteld staan aan infecties, zoals uit tabel 42
blijkt. Vruchten, die vanaf de eerste pluk (30 september) tot aan de tweede pluk (21
oktober) door een plastic kooi beschermd waren tegen infectie, vertoonden meer rot
dan onbeschermde vruchten van de eerste pluk en minder dan niet beschermde
vruchten van de tweede pluk. Deze toename in rot kan verklaard worden door een
toenemende vatbaarheid van de vruchten voor het slagen van de latente infecties.
Na de pluk slagen een aantal latente infecties niet. vermoedelijk door het afsterven
van de nog maar net gekiemde sporen of de jonge schimmeldraden.
Teneinde het verband na te gaan van het aantal Pezicula-infectiebronnen per Golden Delicious boom en de mate van vruchtrot weiden twintig kankertjes van P. malicorticis en/of P. alba per boom gemaakt in de verhoudingen zoals aangegeven staan
in tabel 43. De bomen waren van te voren ontdaan van alle verdachte natuurlijke
infectiebronnen. Weinig vruchtrot trad dan ook op in de vruchten afkomstig van
bomen waar de betreffende infectiebronnen niet aangebracht waren. Opvallend was
het hoge ziekteverwekkend vermogen van P. malicorticis. Twee kankers per boom
gaven evenveel rot als tien en verhoging tot twintig kankers per boom verdubbelde
nog slechts de hoeveelheid vruchtrot. P. alba daarentegen was weinig ziekteverwekkend en gaf weinig rot ten opzichte van de hoeveelheid rot, veroorzaakt door P.
malicorticis.
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Tabel 43. Verband tussen het aantal Pezicula-infectiebronnen per boom en de mate van
vruchtrot.
Table 43. Relation between the number of inoculum sources of Pezicula in a tree and the
amount of fruit rot.
Aantal infectiebronnen
Number of inocolum
sources
P. malicorticis

P. alba

20
10
2
0

0
10
18
20

Aantal beoordeelde vruchten

Aantal vlekken per 100 vruchten

Number
Num of fruits judged

Number of spots per 100 fruits
P. malicorticis
P. alba

116
326
173
347

292
144
139
22

6
12
29
24

BESTRIJDING

In een veldproef zijn een aantal fungiciden en twee spuitmethoden getoetst op hun
bestrijding van vruchtrot bij Golden Delicious. De resultaten staan vermeld in tabel
44. De bespoten vruchten gaven duidelijk minder vruchtrot dan de onbespoten vruchten. Het verschil tussen de behandelingen was echter niet groot. Slechts het verschil in vruchtrot tussen de met Orthocide-83 + AAstickol (hechter) en met Luxan
T.M.T.D. bespoten vruchten is duidelijk. Er kon in deze proef geen duidelijk verschil tussen de preventieve werking van capten en thiram tegen het vruchtrot-complex worden aangetoond. Deze ervaring werd ook in verschillende proeven in voorgaande jaren opgedaan. De curatief met dodine of captan bespoten vruchten gaven
eerder meer dan minder rot dan de vergelijkbare preventief bespoten vruchten. Bij
de curatieve bespuitingen werd aangenomen dat infectie door P. malicorticis pas tot
stand kwam als de spore een kiembuis zou hebben gevormd van tweemaal de sporenlengte. De hiervoor nodige natperioden bij de diverse temperaturen staan vermeld in het jaarverslag van 1966 (p. 119). Zo bedraagt bij 15° C. die tijd zeventien
uur. Indien een dergelijke omstandigheid optrad, werd daarop curatief gespoten. Uit
andere proeven bleek dat een korte natperiode van twee uur reeds voldoende was
voor infectie, zodat bij de curatieve bespuitingen van een onjuiste veronderstelling
werd uitgegaan. Schimmelisolatie uit de rotvlekken toonde aan, dat het vruchtrot
in de onbespoten vruchten voor ruim de helft veroorzaakt werd door P. malicorticis
(afb. 23). Captan bestreed P. malicorticis beter dan thiram en dodine, maar deze
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Afb. 23. Groei op gistextract-moutextract-glucose agar van
schimmels, geïsoleerd uit
rotvlekken van Golden
Delicious vruchten.

Fig. 23. Growth of fungi isolated
from rot of Golden Delicious fruits (on yeast
extract-malt extract-glucose agar).

1 = Phoma limitata
2 = Pezicula malicorticis
3 = Gloesporium
fructigenum
4 = Trichothecium
roseum
5 = Pezicula alba
6 = Nectria galligena

afname in vruchtrot werd gedeeltelijk weer te niet gedaan door het optreden van
rot, veroorzaakt door andere schimmels waaronder vooral Penicillium-soorten.
In
alle objecten kwam verder ongeveer evenveel Nectria galligena-rot voor.
In iedere proefboom van de veldproef waren vier snoeistompjes besmet met P. malicorticis. De sporulatie van deze kankertjes werd nagegaan door de hoeveelheid sporen te tellen in het regenwater dat er langs was gestroomd. Bij geen van de behandelingen kon een vermindering van de sporulatie worden vastgesteld door de
uitgevoerde bespuitingen.
Uit waarnemingen op een aantal percelen bleek dat de hoeveelheid besmettingsbronnen in een boomgaard sterk van invloed is op de mate van vruchtrot. Ondanks
een goed uitgevoerde bestrijding trad toch veel vruchtrot op in percelen met veel
P. malicorticis kankertjes.
BODEMMOEHEID BIJ APPEL
(door Dr. D. Mulder)
ONDERZOEK NAAR DE OORZAAK VAN BODEMMOEHEID

Hoewel in 1968 kon worden aangetoond dat verscheidene Pythium-soorten parasitair
zijn op appelwortel, kwam daarmee de oorzaak van de bodemmoeheid nog niet vast
te staan. Volgens Hoestra (1968) was uit zijn proeven gebleken, dat schimmels niet
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de oorzaak kunnen zijn, omdat enkele fungiciden, wier werking op methylisothiocyanaat berust, de bodemmoeheid niet bestrijden. Deze Produkten zijn goede bodemfungiciden en zouden indien een schimmel de oorzaak is ook de bodemmoeheid moeten bestrijden. Hoestra concludeerde daarom dat de oorzaak onder de actinomyceten
en/of de bacteriën gezocht moet worden.
Teneinde deze veronderstelling te toetsen, werd een poging gedaan actinomyceten en
bacteriën van zieke wortels te isoleren door middel van het gebruik van selectieve
isolatiemedia. Dertien verschillende, maar niet nader gedetermineerde actinomyceten, werden geïsoleerd van de oppervlakte van zieke appelwortels. Met de verkregen cultures werden appelzaailingen, gekweekt op water tussen een opgerold
schijfje filtreerpapier en de wand van een cultuurbuis, besmet. Er trad geen aantasting van de wortels op. Hiermee is nog geen bewijs geleverd, dat er geen actinomyceet bestaat, die appelwortels aantast. Slechts werd aangetoond, dat onder de
gegeven omstandigheden geen van deze actinomyceten ziekteverwekkend voor appelzaailing is. Met de geïsoleerde bacteriën verliep de proef evenzo. Er is dus nog geen
aanwijzing verkregen, dat actinomyceten of bacteriën een rol spelen bij de bodemmoeheid. Andere besmettingsmethodes zullen beproefd moeten worden. Reeds werd
met Actinomyces scabies een andere methode gevolgd. Het is bekend, dat deze actinomyceet behalve op de aardappel (schurft) ook op wortels van andere planten
ziekteverwekkend kan zijn (Hooker 1949). Deze werd daarom in een schudcultuur
gekweekt en de verkregen myceliumsuspensie werd op gesteriliseerde grond geschonken. In de grond werd vervolgens een gekiemd appelzaad gelegd. In deze proef werd
echter geen duidelijke aantasting van wortels door Actinomyces scabies verkregen.

BESTRIJDING VAN BODEMMOEHEID

Hoewel de oorzaak van bodemmoeheid bij appel nog geenszins vaststaat werden de
proeven waarin de oorzaak met verschillende fungiciden en ook met warmtebehandeling werd bestreden, voortgezet, mede met het oog op het verkrijgen van aanwijzingen omtrent de aard van de oorzaak. Van de resultaten zij hier slechts vermeld
het feit, dat kopersulfaattoediening aan de grond een gunstige uitwerking had.

TOETSING VAN FUNGICIDEN EN SPUITMETHODEN
(door Drs. H. A. T. van der Scheer)
BESTRIJDEN VAN SCHURFT BIJ APPEL EN PEER

In de proeven op scheuten van een moerbed, gevormd door appelonderstammen M II
was de preventieve werking van 0,006°/o Benlate en 0,02% NF 35 even goed als die
van 0,015°/o Orthocide-83, wanneer de bladeren 24 uur na de bespuiting geïnoculeerd
werden met een sporensuspensie van Venturia inaequalis. De preventieve werking
van 0,025%>NC 5334 was iets minder goed dan die van captan. Ook curatief was de
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werking 48 uur na inoculatie met V. inaequalis van Benlate en NF 35 beter dan van
NC 5334. Bij vergelijking met de curatieve werking van 0,09% Luxan Dodine leek
die van 0,09% Benlate en 0,2% NF 35 48 uur na de inoculatie wat minder goed.
Ook in een veldproef op het appelras Golden Delicious zijn Benlate, NC 5334 en NF
35 getoetst op hun bestrijding van schurft. Daarnaast is eveneens gelet op de meeldauwbestrijding en op de fytotoxische invloeden van de middelen. Bladaantasting
trad voornamelijk op in de met 0,25% NC 5334 om de tien dagen bespoten bomen en
in de onbespoten bomen. Geen tot zeer weinig aantasting werd geconstateerd in de
bomen bespoten met: 0,06% Benlate preventief om de tien dagen, 0,09%>Benlate curatief, maar niet na een infectie binnen tien dagen na de vorige bespuiting, 0,2% NF
35 preventief om de tien dagen en 0,15% Orthocide-83 + 0,1°/o Luxan Dinocap preventief om de tien dagen. Vruchtaantasting kwam alleen voor op vruchten van bomen die met NC 5334 bespoten waren of onbehandeld bleven. Benlate, zowel preventief als curatief toegepast, en NF 35 gaven een goede schurftbestrijding.
BESTRIJDEN VAN APPELMEELDAUW

In semi-laboratoriumproeven was de preventieve werking na 24 uur van 0,0015°/o
Benlate en 0,005°/o NF 35 gelijk aan die van 0,0025% Luxan Dinocap; die van
0,00625% NC 5334 was slechter. Ook na acht dagen was de preventieve werking
van 0,04% Benlate en 0,13% NF 35 nog goed en ongeveer gelijk aan die van 0,06 %
Luxan Dinocap, 0,1% Acricid en 0,3% SM 55.
In de reeds bij de schurtbestrijding genoemde veldproef is driemaal een telling uitgevoerd om het aantal wel of niet door meeldauw aangetaste bladeren te bepalen.
Bij iedere telling bleek in de met 0,15% Orthocide-83 + 0,1% Luxan Dinocap bespoten bomen de minste meeldauwaantasting op te treden. Ook in de met Benlate
en NF 35 bespoten bomen werd de meeldauw voldoende bestreden. Bij de laatste
telling op 14 augustus kwam echter in de met NC 5334 bespoten bomen meer meeldauw voor dan in de andere bomen. Ook vorig jaar werden dezelfde resultaten verkregen met 0,06% Benlate.
FYTOTOXICITEIT

NC 5334 en Luxan Dinocap veroorzaakten bloembladverbranding bij Golden Delicious; Benlate en NF 35 deden dit niet. Tevens gaven NC 5334 en Luxan Dinocap
een slechtere vruchtzetting dan Benlate en NF 35. De met Benlate bespoten vruchten
waren niet duidelijk meer verruwd dan de met captan/karathane bespoten vruchten,
maar ze waren wel groen en dof en vertoonden een witte schilfering. De met Benlate
bespoten bomen vertoonden een zeer goede bladstand met donkergroene bladeren.
Een slechte bladstand met bladval trad vooral op indien de bomen bespoten waren
met NC 5334.
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Rustsporen
(Oosporen)
van P. fragariae in de
centrale cylinder van een
aardbeiwortel.
Fig. 24. Resting spores (oospores)
of P. fragariae in the
stele of a strawberry
root.
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Daar uit in de praktijk voorkomende „kankerplekken" rond dode knoppen op takken
van Golden Delicious niet de schimmel Nectria galligena, de veroorzaker van vruchtboomkanker kon worden geïsoleerd, werd nagegaan of herfstbespuitingen met Luxan
Koperoxychloride of AAventa-46 misschien deze verschijnselen konden veroorzaken.
In de boomkwekerij werden éénjarige Golden Delicious boompjes met verschillende
concentraties en aantallen bespuitingen en op verschillende tijdstippen behandeld. Na
de bespuiting op 9 oktober 1968 trad bladval op bij de boompjes behandeld met 1 %>
Luxan Koperoxychloride en in mindere mate na de behandeling met 0,5°/o Luxan
Koperoxychloride. Bespuitingen met 0,2°/o AAventa-46 hadden geen bladval tot gevolg. Een gedeelte van de boompjes is daarna bespoten op 6 november 1968. In het
voorjaar van 1969 trad bij de boompjes scheuttopinsterving en knopsterfte op. In de
met 0,2°/o AAventa-46 bespoten boompjes trad weinig insterving op. Boompjes welke
alleen op 9 oktober met Luxan Koperoxychloride bespoten waren, vertoonden meer
instervingen dan de alleen op 6 november bespoten boompjes. De meeste topinsterving trad op bij bespuitingen met 1°/o Luxan Koperoxychloride op beide data en
bij het spuiten „op de bos" met 1 %> Luxan Koperoxychloride op 7 november. De
niet bespoten boompjes vertoonden ook scheuttopinstervingen, zodat deze symptomen
vermoedelijk op twee manieren kunnen ontstaan: door bespuitingen met „koper" en
door verzwakking tijdens het verplanten. Na het afsterven verergerde secundaire
schimmelgroei de insterving. Bij de bespoten boompjes was het evenwicht tussen
doden en beschermen tegen schimmelgroei bepalend voor de mate van afsterven.
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HET ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK
Drs. D. J. de JONG

ZIEKTEVERWEKKENDE MICROÖRGANISMEN EN CHEMISCHE
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Proeven waarin het effect van middelen op rupsen van de vruchtbladroller Adoxophyes orana F.R. werd onderzocht bieden aangrijpingsmogelijkneden voor de toepassing van verlaagde concentraties in al of niet „geleide" bestrijdingsschema's. De
resultaten staan ter beschikking van de voorlichtingsdiensten.
In het proefbedrijf De Schuilenburg te Lienden zijn in samenwerking met Ir. P.
Gruys proeven genomen, waarbij Bacillus Thuringiensis en het kernpolyeder virus
van Adoxophyes werden geneveld tegen de rupsen van de beide zomergeneraties van
de vruchtbladroller. Het bacillus-preparaat Biotrol BTB-183 (Tribactuur) had tegen
beide generaties slechts een matig effect. Het is wel duidelijk, dat deze preparaten
alleen in aanmerking komen waar zeer grote selectiviteit vereist is.
Het kernpolyeder virus faalde bij de bestrijding van de bladrollerrupsen. De werking
wordt zo sterk beïnvloed door het weer en andere onbekende factoren, dat het veldonderzoek hiermee voorlopig gestopt wordt.

DE INTRODUCTIE VAN „GELEIDE" BESTRIJDINGSSCHEMA'S IN BOOMGAARDEN
In twee appelboomgaarden, te Haamstede en te Wilhelminadorp, van ongeveer 1 resp.
1% ha groot, zijn bestrijdingsschema's toegpast, waarbij de insekte- en mijtepopulatie
regelmatig werd bemonsterd om de noodzaak van bestrijdingsmaatregelen vast te
stellen. De voorlopig voor het proefbedrijf De Schuilenburg vastgestelde kritieke
populatiedichtheden en schadedrempels waren richtsnoer voor de bestrijdingsmaatregelen. Voor de bladroller werd 3 °/o aangetaste knoppen of scheuten en 1 °/o beschadigd fruit als kritieke populatiedichtheid en schadegrens aanvaard. Activiteitsperioden en de juiste tijdstippen voor het bestrijden van vlinders werd vastgesteld
met behulp van vanglampen, sexe-vallen en temperatuurregistraties.
Schurft werd in beide boomgaarden aanvankelijk curatief bestreden met Melprex;
later werd op preventieve bestrijding overgegaan met o.a. AApirol-80. Meeldauw
werd bestreden met Karathane, dat ook de spintpopulatie laag hield.
In beide proefboomgaarden overwinterden massa's eieren van de appelgrasluis. De
larven, die in april verschenen, werden door het koude en vochtige weer gereduceerd van 3000 à 4000 per 1000 knoppen tot bijna nul.
HAAMSTEDE (proeftuin)

In deze proefboomgaard met de rassen Cox's Orange Pippin en Ellisons Orange werden geen bladluiskolonies en eieren van de fytofage wants Lygus pabulinus L. gevonden. Eihopen van de heggebladroller Archips rosana L. kwamen ook niet voor,
terwijl rupsen van andere bladrollers in het voorjaar slechts in kleine aantallen werden aangetroffen. Vóór de bloei werd dan ook niet gespoten.
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969: 127-131
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Half juli kwam in ongeveer 2 °/o van de scheuten een vruchtbladrollerrups voor en
eind juli werd de kritieke populatiedichtheid van 3 °/o zelfs overschreden (4 °/o van
de scheuten bevatte een rups). Omdat de juiste bestrijdingsperiode al voorbij was
werd pas op 16 augustus tegen de eerste rupsen van de tweede zomergeneratie gespoten.
De aantasting door insekten bleef beperkt tot 1 °/o van de geoogste vruchten, een
even laag percentage als bij het bedrijfsschema, waarbij evenwel zes keer een insekticide en één keer een spintbestrijdingsmiddel werd gebruikt. Door af te gaan op
de bemonsteringen van de insekte- en mijtepopulaties kon ongeveer f 135,- aan bestrijdingsmiddelen per ha bespaard worden.

WILHELMINADORP (Hongersdijk)

In deze proefboomgaard met Cox's Orange Pippin en Golden Delicious werden evenals in Haamstede geen fytofage wantsen, bloedluizen of heggebladrollers aangetroffen. Tegen de enkele rose appelluizen (Rhopalosyphum insertum Wik.) die op twee
bomen voorkwamen werd niet gespoten.
De rupspopulatie van de vruchtbladroller liep in de loop van april op tot 10 %> besmette gemengde knoppen, terwijl 3 °/o als „kritiek" werd beschouwd Daarom werd
op 22 april en 5 mei met Thiodan geneveld. Dit had tot gevolg dat in de tweede helft
van mei nog slechts in 0,9%>der organen een rups of pop voorkwam. Omdat dit beneden de kritieke 3 °/o was kon de opbouw van de rupspopulatie in juni worden
afgewacht. Toen op 11 juli echter in 18°/o van de scheuten een rups werd aangetroffen is eerst met Thiodan geneveld, waardoor echter slechts 20°/o van de rupsen gedood werd. Op 22 juli werd daarom Phosdrin toegepast, maar desondanks werd eind
juli toch nog in 25 tot 33% van de scheuten een rups aangetroffen, zodat tegen de
nieuwe generatie in augustus in ieder geval gespoten zou moeten worden. Dit vond
op 18 augustus dan ook plaats met Gusathion. Het effect van deze bespuiting was
goed. Naar de oorzaak van de grote populatiedichtheden die aan de westzijde van de
percelen optraden wordt onderzoek gedaan.
De aantasting van de vruchten door insekten was ernstiger dan in Haamstede. De
vruchtbladroller veroorzaakte de meeste schade; van de Cox's-appelen werd 2,2°/o
resp. 2,1% door de rupsen van de eerste en tweede zomergeneratie beschadigd. Bij
Golden Delicious waren de percentages 3,0% en 3,7°/o. Voorjaarsuil-, wants en zuringbladwespbeschadigingen kwamen in slechts 0,1 tot 0,4°/o van de geoogste vruchten voor.
Het bedrijfsschema had eenzelfde resultaat als het proefschema; ook hier was ongeveer 6%> van het fruit door insekten beschadigd. Toch werd met het proef schema,
door gebruik van wat goedkopere fungiciden, ongeveer f 80,- per ha bespaard.
De twee proefboomgaarden liepen in problematiek, vooral wat de bladrollers betreft,
sterk uiteen, hetgeen voor de komende jaren interessant kan worden.

128

MOEILIJKHEDEN MET DE VRUCHTBLADROLLER IN DE ZOMER
De vruchtbladroller scheen in juni multi-resistent te zijn geworden in vele boomgaarden. Uit onderzoek bleek echter dat de rupsen nog even gevoelig voor bestrijdingsmiddelen waren als voorheen, terwijl de in de praktijk gebruikte middelen van
goede kwaliteit bleken te zijn. Ook de neveltechniek kon niet als oorzaak van de
slechte bladrollerbestrijding worden ac.ngemerkt. Nader onderzoek bracht echter aan
het licht dat de moeilijkheden veroorzaakt werden door een samenloop van omstandigheden. Deze waren: 1. de grote populatiedichtheid (vlucht) in juni, 2. het massaal
uitkomen van eirupsen in het begin van de verschijningsperiode, 3. het verschijnsel
dat zeer veel rupsen al gauw bijzonder goed beschermd zaten.
Wat de grote vlucht betreft kan gezegd worden dat deze voortkwam uit de sterke
populatieopbouw in de vorige zomer, welke begunstigd werd door een ten dele mislukte voorjaarsbestrijding. Het gunstige weer zorgde voor een zeer vroege vluchen eilegtop, die werd gevolgd door massaal uitkomen van eirupsen in het begin van
de verschijningsperiode. Tenslotte was er in juni nog een sterke groei van de
scheuten, zodat de vele rupsen die zich normaal over de boomkruinen verspreidden
en in de scheuttoppen terecht kwamen, bijzonder goed beschermd bleken te zitten.
Het bleek deze zomer dus zeer riskant te zijn in juni af te wachten of de kritieke
populatiedichtheid wel of niet overschreden zou worden. Wanneer later toch nog
gespoten moest worden bleek het juiste bestrijdingstijdstip al gepasseerd te zijn.
Daarom kwam de wens naar voren in de voorafgaande generatie reeds vast te stellen of in de volgende gespoten zal moeten worden. Dit betekent dat de relaties tussen de opvolgende generaties beter bekend moeten zijn. Bovendien is wijziging van
de kriteria (kritieke populatiedichtheden en schadedrempels) gewenst. Vermoedelijk
moeten de kriteria in het voorjaar lager gesteld worden om in juni veiliger te zitten.
Als de juni-kriteria ook wat verlaagd worden krijgt men bovendien wat meer armslag in augustus-september, in verband met de pluk.
Er moet nog meer ervaring worden opgedaan met kritieke populatiedichtheden en
schadedrempels, terwijl meer kennis van de invloed van weersfactoren op de populatieontwikkeling en op het ontstaan van vruchtaantasting even nodig is als verbetering van de bemonsteringsmethoden. Ondanks deze wensen zijn er echter stellig
bepaalde voordelen met geleide bestrijdingsschema's te behalen. Deze betreffen de
vermindering van de giftigheid en de kosten van het bestrijdingsschema door vermindering van het aantal bespuitingen en door speciale middelenkeuze.
In de winter van 1968-1969 werd reeds onderzoek gedaan naar het verband tussen
de herfst- en voorjaarspopulatie van de vruchtbladroller door de rupspopulaties op
achtjarige appelbomen van het ras James Grieve Lired op verschillende tijdstippen
te bemonsteren. Daarbij bleek dat slechts 40°/o ven de in september tegen bladeren
aangesponnen rupsen een winterspinsel tegen de boom of steunpaal maakte. Met de
snoei werd 10%> van c'e in het najaar verschenen rupsen verwijderd, mezen pikten
10°/o uit de winterspinsels en nog eens 10°/o verdween of ging dood door onbekende
oorzaken. Slechts 10°/o van de in september tegen bladeren gesponnen rupsen werd
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HETACAROLOGISCHONDERZOEK
M. VAN DE VRIE

ECOLOGIE VAN DE ROOFMIJTEN (PHYTOSEIIDAE)
REACTIES VAN DE ROOFMIJTEN OP TEMPERATUUR EN DAGLENGTE

In verband met het uitvoeren van bespuitingen met middelen welke voor roofmijten
schadelijk kunnen zijn, is het van belang te weten op welk tijdstip de roofmijten hun
overwinteringsplaatsen verlaten en welke factoren van belang zijn voor het beëindigen van de winterrust. Hiertoe werden gedurende de periode november 1968 tot
juni 1969 waarnemingen verricht in de boomgaard „Looverendaal" te Serooskerke.
In deze periode werden roofmijten verzameld op de takken; hun plaats van voorkomen werd geregistreerd. De roofmijten werden in het laboratorium onder verschillende condities van daglengte en temperatuur gebracht en hun gedrag werd gevolgd. De meeste waarnemingen werden verricht aan de soort Typhlodromus potentillae Garman.
De volgende gegevens werden verkregen. In de periode november 1968 tot eind april
1969 verbleven de roofmijten in hun overwinteringsplaatsen. Vanaf mei werden zij
in toenemende aantallen op de bladeren aangetroffen; omstreeks half mei werden de
eerste eieren gevonden. De aanwezige prooi bestond toen uit diverse mijtensoorten.
Zolang de mijten in hun overwinteringsplaatsen verblijven vindt geen reproductie
plaats; de voedselopname is dan vermoedelijk ook slechts zeer gering.
In laboratoriumproeven bleek dat de daglengte van veel belang is voor het beëindigen van de winterrust. Bij een daglengte van 16 uur en langer en minstens 14° C
gingen de wijfjes na ongeveer een v/eek over tot het leggen van eieren. Bij kortere
daglengten vond geen reproductie plaats. Opvallend is dat de periode tussen het
binnen brengen en het leggen van het eerste ei gedurende de waarnemingsperiode
vrij constant was, nl. acht tot tien dagen. Indien de vrouwtjes in de reproductieve
fase zijn gebracht blijven zij hierin; verkorting van de daglengte of verlaging van
de temperatuur brengen hierin dan geen verandering.
Het bepalen van de overwinteringsvorm vindt plaats in de jeugdstadia. Worden de
mijten vanaf ei tot volwassen dier opgekweekt onder lange-dagcondities (16 uur of
langer) dan ontstaan reproducerende vrouwtjes; als zij opgekweekt worden onder
korte-dagcondities (4 tot 10 uur daglengte) ontstaan niet-reproducerende vrouwjes.
INVLOED VAN VOEDSELKWALITEIT OP DE EIPRODUCTIE VAN ROOFMIJTEN

In 1968 bleek in een veldproef dat roofmijten op stikstofarme bomen per dier en per
dag een groter aantal larven van de fruitspintmijt consumeerden dan op stikstofrijke
bomen. Dit leidde tot de veronderstelling dat o.a. de hoeveelheid opgenomen prooi
per dag onder invloed zou kunnen staan van de kwaliteit van de prooi, die op haar
beurt beïnvloed zou kunnen worden door de waardplant. Om dit te toetsen werd
getracht in laboratoriumproeven de invloed van de kwaliteit van de prooi op de
reproductie-capaciteit van de roofmijten na te gaan. Aan jonge vrouwjes van Typhlodromus potentillae Garman werd daartoe een dagelijks rantsoen gegeven van
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969:133-135.
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larven van Tyi.ranych.us urticae, gekweekt op boneplanten op voedingsoplossingen
met verschillende stikstofgehalten. Het bleek daarbij dat bij een dagelijks rantsoen
van vijf tot tien larven per dag de eiproduktie van de roofmijten hoger was indien de
prooi afkomstig was van stikstofrijke boneplanten. Bij kleinere of grote rantsoenen
waren de verschillen in eiproduktie gering.
INVLOED VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP DE ROOFMIJT
TYPHLODROMUS POTENTILLAE GARMAN

Doordat de roofmijten op vrij grote schaal in het laboratorium gekweekt kunnen
worden, kon gedurende de wintermaanden de invloed van een groot aantal bestrijdingsmiddelen op de roofmijten getoetst worden. Daarbij bleek dat verreweg .de
meeste middelen zoals Dipterex, Zolone, Asepta Nexion, Luxan Dichloorvos, Gardona,
Jebomal en Gusathion in de voor praktijk aanbevolen concentraties zeer giftig waren
voor deze roofmijtensoort. Een uitzondering maakten hierop 0,05 en 0,10 °/o Lovozal,
0,05 en 0,10 % Plictran, 0,025 en 0,05°/o Duphar Lindaan, 0,05 en 0,10°/o Sayfos en
voorts Thiodan, PH 60-35 en de experimentele fungiciden Dowco 1991 en MC 1947,
die matig tot weinig giftig waren.

ECOLOGIE VAN DEFRUITSPINTMIJT PANONYCHUS ULMI KOCH
DE NATUURLIJKE STERFTE VAN DE WINTEREIEREN

De natuurlijke sterfte van de wintereieren van P. ulmi bedraagt vaak omstreeks
50°/o. De oorzaken hiervan zijn zeer onvoldoende bekend. Uit voorgaand onderzoek
is gebleken, dat de relatieve luchtvochtigheid invloed op deze sterfte kan hebben.
Dit aspect werd nader onderzocht.
In de wintermaanden werd geregeld een aantal wintereieren verzameld in het veld
en in het laboratorium bij verschillende luchtvochtigheden bewaard bij een temperatuur van 20° C. Ook nu weer bleek dat lage luchtvochtigheden (10°/o relatieve
vochtigheid) en hoge (85% en hoger) een grote sterfte veroorzaken.
INVLOED VAN ENKELE FUNGICIDEN OP DE FRUITSPINTMIJT

In kasproeven werd begonnen met een oriënterend onderzoek naar de invloed van
schurftbestrijdingsmiddelen op de ontwikkeling van P.ulmi-populaties op opgepotte
onderstammen. Hiertoe werden wijfjes van één à twee dagen oud op geïsoleerde,
één dag tevoren behandelde bladeren gebracht. Gedurende de hele levensperiode
van deze wijfjes werd hun dagelijkse eiproduktie nagegaan. Elke serie bestond uit
tien wijfjes; de series werden in drievoud uitgevoerd.
Het bleek dat 0,10%> Orthocide-83 een duidelijk grotere eiproduktie veroorzaakte,
evenwel in geringere mate dan 0,05% Luxan-DDT. 0,10°/o Luxan-Zineb en 0,20%
Duphar Dithane M 45 veroorzaakten beide een grotere sterfte en daardoor een geringere eiproductie bij P.ulmi.
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CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT
Voor de bestrijding van de eerste generatie van P.ulmi werden enkele proeven met
nieuwe middelen uitgevoerd. Minerale-oliepreparaten, toegepast zeer kort voor het
uitkomen van de wintereieren, gaven een redelijke bestrijding. Toepassingen van
0,2 en 0,4°/o Asepta Torak na de bloei (± 75°/o van de wintereieren uitgekomen)
gaven een goede bestrijding, evenals toepassingen van 0,10 en 0,15%> Folimat. Een
toepassing van 0,2%> Animert V-101 viel in deze proef in werking tegen. Ook na
meerdere praktijkbespuitingen bleek dit middel niet voldoende meer te werken.
GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT
HET PROEFPERCEEL „DE SCHUILENBURG" TE L1ENDEN

Door middel van regelmatige tellingen werd het verloop van de mijtenpopulaties
op de verschillende percelen gevolgd om op basis hiervan adviezen te geven over
al of niet ingrijpen met chemische middelen.
DE PROEFPERCELEN „HONGERSDIJK" en „HAAMSTEDE"

In deze twee boomgaarden werd getracht een experimenteel geïntegreerd bestrijdigsschema uit te voeren. De noodzakelijkheid van bespuitingen werd gebaseerd op
regelmatige tellingen, terwijl bovendien werd getracht de bespuitingen zoveel mogelijk met selectieve middelen uit te voeren.
In beide percelen bleek een zo geringe dichheid van de fruitspintmijt voor te komen,
dat een speciale spintbestrijding niet nodig was. De aanwezige populatie kon op een
aanvaardbaar niveau gehouden worden door toepassing van het meeldauwbestrijdingsmiddel Duphar Karathane.
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HET BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
IN DE FRUITTEELT

Ir. R. K. ELEMA
In het verslagjaar kon, nadat gedurende twee seizoenen documentatiemateriaal was
verzameld, het onderzoek naar de produktiekosten en de rentabiliteit van doordragende aardbeien worden voltooid. Ook het tegen het einde van het voorgaande
jaar begonnen onderzoek naar de produktiekosten van vruchtbomen, opgekweekt op
het fruitteeltbedrijf, kon worden afgerond.
Er werd begonnen aan een onderzoek naar de economische voordelen van het gebruik
van op fruitteeltbedrij ven aanwezige vaste beregeningsinstallaties voor de ziektebestrijding. Verder wordt met behulp van lineaire programmering onderzocht in hoeverre een theoretisch optimaal teeltschema van het karakteristieke glasaardbeibedrijf
in de Bommelerwaard, een verbetering betekent ten opzichte van de nu toegepaste
teeltkeuze. De laatste tijd is er meer belangstelling ontstaan voor de teelt van blauwe
bessen, door de hoge prijzen die voor dit produkt worden betaald bij export naar
West-Duitsland. Daarom zijn globale cijfers verzameld over de teelt, de oogst en aflevering van dit produkt. Incidenteel zijn werkzaamheden verricht voor de werkgroepen „Verkaveling en ontsluiting in de fruitteelt" en „Voorsorteren van bewaarfruit".
DE RENTABILITEIT VAN DOORDRAGENDE AARDBEIEN
Na de introductie van de door het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen
gewonnen doordragende aardbeirassen Revada en Repita in 1960, heeft zich, met
name in Noord-Holland, geleidelijk een commerciële teelt van deze zgn. doordragende
aardbeien ontwikkeld. Dit zijn aardbeien, die niet slechts één keer per jaar, maar
doorlopend bloemknoppen ontwikkelen. Daardoor kunnen ze rijpe vruchten leveren
van juli tot en met oktober. Mede door de lange oogstperiode is de teelt van deze
doordragende aardbeien arbeidsintensief en duur, maar door de hoge prijzen die
doorgaans na half juli voor aardbeien worden betaald, kan deze teelt toch financieel
aantrekkelijk zijn.
Van de genoemde rassen is thans Revada verreweg het belangrijkst. Voor de laatste
jaren schat men de oppervlakte van deze teelt in Noord-Holland op circa 20 ha, nadat
er tot 1968 een snelle uitbreiding had plaatsgevonden. Op de veiling te Zwaag, waar
de meeste doordragende aardbeien worden aangevoerd, nam de aanvoer van aardbeien na half juli toe van 81.000 kg in 1965 tot 150.000 kg in 1968. Bovendien wordt
een deel van dit produkt, vooral voor export, buiten de veiling om verhandeld.
OPBRENGSTONDERZOEK INGESTELD IN NOORD-HOLLAND
Ter verkrijging van inzicht in de rentabiliteit van de teelt van doordragende aardbeien is, in samenwerking met het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn, in
de jaren 1967 en 1968 een onderzoek ingesteld naar de opbrengsten van deze teelt bij
een tiental telers van Revada. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in
tabel 47.
Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1969: 137-143.
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Afb. 26. Het verloop van de gemiddelde prijzen van
doordragende aardbeien
gedurende het seizoen
1967 en 1968.
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Pig. 26. Course of the mean
prices of perpetualbearing strawberries during the 1967 and 1968
seasons.

Tussen de uitkomsten blijken grote verschillen voor te komen. Oorzaken daarvan zijn
met name de mate van ervaring met de teelt en de geschiktheid van de grond.
In 1968 heeft men meer planten per are gepoot dan in 1967. Gemiddeld waren bij
de aan het onderzoek deelnemende bedrijven de behaalde kg-opbrengsten in 1968
ook hoger dan in 1967. De gemiddelde behaalde prijzen lagen in 1968 echter ongeveer
20 cent per kg lager dan in het daaraan voorafgaande jaar. Dit verschijnsel werd
ook waargenomen bij de gemiddelde prijs van de na midden juli op de veiling Zwaag
aangevoerde aardbeien. Van 1966 tot 1968 daalde deze van ƒ 3,20 tot ƒ 2,70 per kg.
Bij kg-opbrengsten in de buurt van het waargenomen gemiddelde of daarboven, werden geldopbrengsten behaald, die, zoals we nog nader zullen zien, aantrekkelijk genoemd kunnen worden.
Uit het onderzoek kwamen ook gegevens beschikbaar over de middenprijs gedurende
de verschillende aanvoerweken. Deze zijn weergegeven in afb. 26. In beide jaren
waren de prijzen, in het begin van het aanvoerseizoen, dus vrij kort na het seizoen
van de normale aardbeien, hoog. In augustus waren de aardbeien duidelijk goedkoper,
om tegen het eind van het seizoen weer duurder te worden.
Als oorzaken voor deze prijsschommelingen kan worden gedacht aan de omvang van
de aanvoer en aan weersinvloeden. Warme perioden in de zomer leiden, door snelle
rijping van de vruchten, tot grote aanvoeren in een korte periode. Het produkt is
dan soms ook minder sterk.
PRODUCTIEKOSTEN VAN DOORDRAGENDE AARDBEIEN (Revada)

Voor een bedrijf met één ha open grond en bovendien nog circa 1000 m 2 staand glas,
zijn de produktiekosten voor de teelt van Revada benaderd. In Noord-Holland wordt
deze teelt vaak op dergelijke bedrijven aangetroffen. In tabel 48 is aangegeven hoe
deze produktiekosten zijn samengesteld.
Tot de oogst liggen de totale produktiekosten op ruim f 2.000,— per 10 are. De oogsten afleveringskosten bedragen globaal ƒ 1,50 per kg. Bij de als norm aangehouden
opbrengst (160 kg per are) betekent dit een kostprijs van ƒ 2,80 per kg.
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Tabel 48. Produktiekosten voor 10are doordragende aardbeien (Revada, Noord-Holland 1969).
Table 48. Production costs for 10 are perpetual-bearing strawberries (Revada, Noord-Holland 1969).

Kosten voor grond, machines en algemene uitgaven
Costs of land, equipment, and general expenses

ƒ 210,—

Plantmateriaal
3500 st. à
ƒ0,12/st
Strawberry plants 3500 plants at D.fl. 0.12/plant
Overige materialen
Other materials

„ 420 —

Arbeid
150 uren à
Labour
150 hours at D.fl.
Oogst- en afleveringskosten
Picking and delivery costs

ƒ 6,—/uur
6.—/hour

Totale produktiekosten per 10 are (1600 kg)
Total costs per 10 are (1600 kg)
Produktiekosten per kg
Production costs per kg in D. fl.

„ 520 —
„ 900,—
„ 2.425,—

ƒ4.475 —
ƒ

De hoogte van de kostprijs is, zoals is aangegeven in afb. 27, sterk afhankelijk van
de behaalde kg-opbrengst. Bij een opbrengst van 100 kg per are bedragen de produktiekosten per kg ƒ 3,55 en bij 200 kg per are ƒ 2,55.
RENTABILITEIT VAN DE TEELT VAN REVEDA

Gelet op de in tabel 47 weergegeven gemiddelde opbrengsten en op het hier benaderde
niveau van de produktiekosten, kan worden gesteld dat de teelt van Revada gemiddeld genomen de laatste jaren rendabel is geweest. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de aan het onderzoek deelnemende bedrijven over het algemeen produceerden onder gunstige omstandigheden.
Bij deze teelt is, evenals bij vele andere kleinfruitsoorten, de oogst erg arbeidsintensief. Evenals bij de braam strekt de oogst zich bij doordragende aardbeien over een
lange periode uit. Bij kleinere oppervlakten per bedrijf kan deze arbeid vaak door
het gezin van de ondernemer worden geleverd. Voor grotere oppervlakten stelt de
organisatie van de pluk over een lange periode hoge eisen aan de ondernemer.
De teelt van Revada komt nu in Noord-Holland voornamelijk voor op kleine tuinbouwbedrijven met glas en wat, meestal intensieve, opengrondsteelten en op jonge
fruitteeltbedrijven. Men verwacht geen grote uitbreiding meer van deze teelt in dit
gebied.
De vooruitzichten van de teelt worden verder bepaald door de ontwikkeling van de
kosten en de opbrengsten. Wat de kosten betreft, valt het op dat bijna 60 °/o van de
produktiekosten arbeidskosten zijn. Loonsverhogingen hebben een gevoelige invloed
op de kostprijs.

140

2,80
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Afb. 27. De invloed van de opbrengst per are op de
hoogte van de kostprijs
van doordragende aardbeien.
Fig. 27. The influence o£the yield
per are on the level of
the production costs of
perpetual-bearing strawberries.
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Voor wat betreft de te verwachten kg-opbrengsten schijnen de nieuwe door het
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen gewonnen, rassen Ostara en Rabunda, goede perspectieven te bieden. Ze gaven in proeven hogere opbrengsten dan
Revada.
Het moeilijkst is het antwoord op de vraag hoe de prijzen van aardbeien in de zomer
en de herfst zich in de komende jaren zullen ontwikkelen. De dalende tendens bij
toenemende aanvoer sinds 1966, is niet direkt hoopgevend. Deze prijsdaling vond
plaats bij veilingaanvoeren van aardbeien in de periode augustus tot en met oktober,
die absoluut gezien klein waren.
VRUCHTBOOMTEELT OPFRUITTEELTBEDRIJVEN
Met het toenemen van het aantal bomen, dat men per ha plant en met het dalen
van de financiële uitkomsten in de fruitteelt, is men er op een aantal fruitteeltbedrijven toe overgegaan de voor vervanging en uitbreiding benodigde bomen zelf
te kweken. Vooral wanneer men 2000 tot 3000 bomen per ha plant, wordt bij een
prijs van circa f 2,— per boom het bedrag, nodig voor aankoop van plantmateriaal,
wel erg hoog. Bovendien is na 1965 de liquiditeit op de meeste fruitteeltbedrij ven
sterk gedaald, waardoor de nadruk is komen te liggen op besparing op uitgaven.
Vergeleken met het kopen van vruchtbomen, betekent het zelf kweken een duidelijke
vermindering van de uitgaven.
Dit kweken van bomen door de fruitteler vindt met name plaats in Noord-Limburg.
Daar is men behoorlijk vertrouwd met het boomkwekerswerk. Ook in de N.O.P. zijn
veel vruchtbomen op fruitteeltbedrij ven opgekweekt, maar de meeste fruittelers in
dit gebied, die eerst bomen voor hun eigen bedrijf hebben opgekweekt, zijn later
overgegaan tot het kweken van vruchtbomen voor de handel. Meestal plant men in
de winter de gekochte onderstammen en oculeert deze in de daarop volgende zomer.
Aan het einde van het volgende groeiseizoen beschikt men dan over éénjarige vruchtbomen. Soms kweekt men deze nog een jaar door tot tweejarige bomen.
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DE PRODUKTIEKOSTEN

Bij een aantal fruittelers, die zelf hun bomen kweken, zijn gegevens verzameld. Met
deze gegevens zijn de produktiekosten voor op het bedrijf opgekweekte vruchtbomen
bepaald. Bovendien is nagegaan hoeveel bedrijfsuitgaven het kweken van bomen met
zich meebrengt. Hierbij zijn de arbeidskosten niet als uitgaven beschouwd.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor het Noordlimburgse gebied weergegeven
in tabel 49. Bij deze berekening is er van uitgegaan dat op een fruitteeltbedrij f van
8 tot 12 ha jaarlijks 5000 onderstammen worden omgezet. Als aankoopprijs van de
onderstammen is ƒ 30,— per 100 stuks aangehouden en als loonkosten voor een uur
arbeid ƒ 6,—. Voor 5000 opgezette onderstammen blijken de totale kosten na twee
jaar ƒ 4.760,— te bedragen en na drie jaar, bij doorteelt tot tweejarige bomen,
ƒ 6.175,—. De berekende produktiekosten per boom, waarbij, behalve de normale beloning van de arbeid, grond en kapitaal, ook een evenredig deel van de algemene
bedrijfskosten ten laste van de boomkwekerij is gebracht, liggen, bij een redelijk
geslaagde teelt, lager dan de prijzen die de fruittelers tot voor kort aan de boomkwekers moesten betalen. Als men aanneemt, dat de arbeid en de werktuigen voor
de boomteelt op het bedrijf beschikbaar zijn - en volgens de geënquêteerde fruittelers was dit bijna steeds het geval - dan vormen de uitgaven voor pacht, rente en
materialen als het ware de extra kosten voor de boomteelt. Deze bedrijfsuitgaven
zijn aanzienlijk lager dan de berekende produktiekosten.
Vergelijking van de berekende produktiekosten met de prijzen van de boomkwekers,
is niet geheel terecht. Met name voor wat betreft het risico van rasverandering is
de situatie niet dezelfde. Als de fruitteler zijn bomen van de boomkweker koopt,
beslist hij meestal kort voor het planten definitief over het ras en de onderstam. Het
risico van rasverandering drukt tot dat moment op de boomkweker. De fruitteler
die zelf zijn bomen opkweekt, moet echter reeds twee jaar voor het planten beslissen
over de te planten onderstam en anderhalfjaar tevoren over de rassenkeuze. Gedurende die tijd draagt hij risico voor verandering van ras of onderstam. Een tussenpositie ontstaat als de fruitteler zijn bomen bijvoorbeeld een jaar tevoren contracteert
bij de boomkweker.

DE VOOR- EN NADELEN VAN HET KWEKEN VAN VRUCHTBOMEN OP HET
FRUITTEELTBEDRIJF

Als voordelen voor het kweken van vruchtbomen door de fruitteler kunnen worden
genoemd:
— bij een redelijk geslaagde teelt veel lagere uitgaven voor plantmateriaal
— bij een redelijk geslaagde teelt wat lagere kosten voor plantmateriaal
— de bomen kunnen direct na het rooien worden geplant. Dit geeft een betere aanslag en opkuilen is niet nodig
— men kan zich van het begin af aan richten op de vertakking die men wenst
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Tabel 49. Produktiekosten en bedrijfsuitgaven voor vruchtbomen opgekweekt op het fruitteeltbedrijf (Noord-Limburg, 1969).
Table 49. Production costs and farm expenses for maiden trees, grown on the fruit farm
(Noord-Limburg, 1969).
Leeftijd van de
bomen
Age of trees
éénjarig

one year

tweejarig
two years

Percentage
geslaagde bomen
Percentage
good trees

Produktiekosten
per 100 bomen
Production costs
per 100 trees

Bedrijfsuitgaven
per 100 bomen
Farm expenses
per 100 trees

65
70
75
80

ƒ 147,—
„ 136,-

ƒ 82 —

,. 127 —
„ 119 —

65
70
75
80

„ 196 —
„ 177 —
„ 165 —
„ 154 —

„ 77,—
., 7 1 , —
„ 68,—
„ 103 —
„ 96 —
„ 90 —
„ 84 —

— er treedt geen takbreuk opdoor opbossen of transport
— wanneer de bomen schaars zijn, is men er zeker van over zijn plantmateriaal
te kunnen beschikken.
Tegenover deze voordelen staan ook nadelen. Meestal vindt er geen strenge keuring
van de bomen plaats en soms plant men ook minder goede bomen, die niet aan de
N.A.K.-B. eisen voldoen en dus door boomkwekers niet verkocht kunnen worden.
In zo'n geval is het gevaar groot dat de aanloopperiode van de nieuwe beplanting
te lang duurt, waardoor de stichtingskosten te hoog worden. Verder moet, zoals reeds
is gesteld, de fruitteler veel eerder beslissen over ras en onderstam, met de daaraan
verbonden risico's.
Een voorwaarde, waaraan beslist moet worden voldaan als men zelf als fruitteler
bomen kweekt, is dat men beschikt over voldoende vakkennis en ervaring met de
boomkwekerij. Dit ligt in een gebied, waar men vanouds bekend is met de boomkwekerij, zoals in Noord-Limburg, gemakkelijker dan in vele andere fruitteeltgebieden.
Nu de boomkwekers bomen aanbieden tegen sterk verlaagde prijzen, is de belangstelling voor het zelf kweken van bomen bij de fruittelers weer wat afgenomen.

143

L I J S T V A N M I D D E L E N , VOORKOMENDE INDIT VERSLAG

LIST O F C H E M I C A L S ,

MENTIONED IN THIS REPORT

Handelsprodukt/
Commercial product

Bevat/Contains:

GROEIGULATOREN EN MIDDELEN VOOR CHEMISCHE BLOEM- EN VRUCHTVERDUNNING/
G R O W T H

R E G U L A T O R S

AArupsin
Alar - 85
Berelex
Gibberellinen AJ/AT

Lihocin
Liro carbaryl
Luxan Carbaryl
Luxan Spuitzwavel
3-CP Wettable
Pennthin

A N D C O M P O U N D S

F O R C H E M I C A L

T H I N N I N G

50% carbaryl
85% N, N-dimethylaminosuccinamide
85% succinic acid 2,2-dimethylhydrazide
0,9% gibberelline A3 + 0,1% gibberelline A4 + A7
43% gibberelline A7, 46% A4,6°/o A13,5% water
396 g chloormequat/liter
50% carbaryl
50% carbaryl
80% spuitzwavel
8,33% 2-(3-chloorfenoxy)-propionzuur
48°/o dimethyldodecylamine acetaat

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN/HERBICIDES

A 2705
A 2707
AAkarmex
Asepta Killam
Aseptaludin
Casoron-G
Cotoran
Gesinal
Gramoxone
Hyvar-X
LH 4151
Liro MCPA/DBA
Luxan M C P A -4
Luxan MCPP

2 % atrazin + 2 % dichlobenil
2% simazin + 2% dichlobenil
80% diuron
160 g MCPA + 322g MCPP/liter
250 g 2,4-D + 160g MCPA + 41g benazolin + 16g
dicamba/liter
6,75% dichlobenil
50°/o fluometuron
11»/o 2,4,5-T + 24,5% MCPP + 8,5%dicamba
20% paraquat
8 2 % bromacil
290 g 2,4-D+ 250g MCPP + 25g dicamba/liter
200 g MCPA + 15g dicamba/liter
25% MCPA
5 0 % MCPP
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Orga - 3045
Orga-Atrazin
Orga-Dicamba
Orga-Mix
Orga-Simazin
PH 44-23 G
Prefix
Sinbar
Tenoran
Venzar
Weedar 2, 4-D amine
Weedazol - TL

97,4°/o natriumzout van tetrafluorpropionzuur
50°/o atrazin
50%> dicamba
166 g MCPA + 249 g 2,4-D + 50 g dicamba zuur/liter
50°/o simazin
5°/o dichlobenil + 2°/o atrazin
7,5°/o chloorthiamide
81,2%>terbacil
50°/o chloroxuron
81V» lenacil
50 »/o 2,4-D
25°/o amitrol + 22°/o ammoniumthiocyanaat

FUNGICIDEN, INSEKTICIDEN, ACARICIDEN/FUNGICIDES, INSECTICIDES, ACARICIDES

AAphytora - 80
AApirol - 80
AAventa - 46
Acricid
Animert V-101
Asepta Nexion
Aseepta Torak
Benlate
Biotrol BTB-183
Chloorpicrine
Dexon
Dipterex
Dowco 1991
p u p h a r Dithane M 45
b u p h a r Karathane
Duphar Lindaan
Folimat
Gardona
Gusathion
Metabrom
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80°/o zineb
80°/o thiram
5,2°/o orthohydroxyfenoxy mercuri benzeen
25°/o binapacryl
18%> tetrasul
23°/o bromofos
50°/o dialifoor
50°/o benomyl
Bacillus Thuringiensis
95Vo trichloornitromethaan
70°/o dimethylaminobenzeen diazonatriumsulf onaat
80°/o trichloorfon
50°/o benomyl
80°/o mancozeb
22,5°/o dinocap
21°/o lindaan
570 g omethoaat/liter
50°/o transisomeer van 2-chloor-l-(2,4,5-trichloorfenyl)
vinyl dimethylfosfaat
25°/o azinfos-methyl
98°/o methylbromide

Jebomal
Lovozal
Luxan DDT
Luxan dichloorvos
Luxan Dinocap
Luxan Dodine
Luxan Koperoxychloride
Luxan T.M.T.D.
Luxan Zineb
MC 1947
Melprex
NF 35
Orthocide - 83
Phosdrin
Plictran
Sayfos
Shell DD
SM 55
Terrazole
Thiodan
Vapam
Zolone

25°/o malathion
20°/o fenazofloor
75»/o DDT
50% dichloorvos
22,5°/o dinocap
65%> dodine
50% koperoxychloride
80%> thiram
70°/o zineb
25°/o dinocton-4
65%> dodine
50°/o thiophanate
83%> captan
22,5°/o mevinfos
50°/o tricyclohexyltin hydroxyde
40°/o menazon
66%>dichloorpropeen + dichloorpropaan
45°/o zwavel + 20°/o captan
35°/o 5-ethoxy-3-trichloormethyl-l,2,4,-thiodiazool
50°/o endosulfan
40°/o metam-natrium
S0%>fosalone
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RESEARCH STATION FOR FRUIT GROWING
ANNUAL REPORT 1969
SUMMARY
THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
S. J. WERTHEIM and G. TOORENAAR
TRIAL WITH RED MUTATIONS

In the spring of 1964 and 1965 red mutations of the apple varieties James Grieve,
Schone van Boskoop, and Jonathan were planted in plot 19 together with the normal types of the same varieties. The trees were planted in a one-tree plot system
with five replications (for James Grieve eighteen to twenty), Jonathan and Schone
van Boskoop occurring on both M IX and M II, James Grieve only on M II. The
red Jonathan mutations are indicated in Table 1 (p. 21), in which the results of 1969
are summarized. The results agree with those of 1968, except that the percentage of
red fruits was higher in 1969 due to the better summer and autumn weather. Yield
in kg per tree of all mutations was lower than for the normal type. Fruit colour of
all mutations was better than that of the common Jonathan, but divergence within
the different red mutations was considerable (Table 1, p. 21).
The results obtained with Schone van Boskoop and all the mutations are shown
in Table 2 (p. 22). The trees gave their first fruits in 1969. Yield per tree of all red
mutations was higher than that on the common Schone van Boskoop, especially for
those of Kalfs origin. Differences in tree size partially explain the differences in
yield. When yield per tree is divided by trunk circumference, the mutation Schmitz
Hübsch was most productive, but because 1969 was the first year of yield, no definitive conclusions can be drawn. Fruit colour was most pronounced on Schmitz
Hübsch, the fruits of this mutation also showed cheek russeting. There were no
differences in fruit colour between the other three mutations, all of which had better
coloured fruits than the common Schone van Boskoop.
James Grieve also gave the first yield in 1969. Normal James Grieve had the highest
yield per tree (30.9 kg) Lired yielded 25.0 kg, Poelman's Rode James Grieve 26.4 kg,
and Erich Neuman's Roter James Grieve 26.7 kg per tree. Mean fruit weight, in the
same sequence, was 156, 159, 161, and 156 g. The fruit colour was most pronounced
in Lired, but full colour is reached only in a late stage, when preharvest drop becomes a great risk. The other mutations did not differ much mutually; in all of
them the cheeks of the fruits were more or less striped red, whereas Lired had an
even colour.
INTERSTOCK TRIAL WITH PEAR

In the spring of 1963 an interstock trial was planted on plot 11 at Wilhelminadorp
with two year old trees of the varieties Beurré Hardy, Bonne Louise d' Avranches,
Conference, and Doyenné du Comice, some with interstocks (50 cm long) of Quince
d' Angers, Beurré Hardy, Le Curé, Comtesse de Paris, and Nouveau Poiteau. Trees
without an interstock serve as control trees. The rootstock for all trees is Quince
d' Angers. The experiment was planted in a one-tree plot scheme in twelve replications.
Growth measurements of the first years were given in the annual report of 1965
(pp. 25-27). More data can be given now concerning flowering, yield, and tree size.
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Because the goal of the trial was to find an interstock that reduces tree size without loss of productivity or raises productivity without increasing tree size, many
combinations can already be excluded. Beurré Hardy and Le Curé interstocks induced at least the same tree size as the trees without an interstock and the productivity was not increased. The interstock Comtesse de Paris gave a much smaller
tree in all varieties, but the trees look very unhealthy, problably due to virus situation of this interstock. The interstocks Nouveau Poiteau and Quince d' Angers also
induced a weaker growth, but in all varieties except Beurré Hardy on Quince d' Angers, the productivity was also lowered. Even if these trees had been planted closer
together, according to their crown volume, the yield per acre would have been
reduced.
The only interesting combination so far is Beurré Hardy on Quince d' Angers interstock (Table 3, p. 25, Fig. 2, pp. 23 and 24). Here the productivity was also lower than
on trees without an interstock, but in this case the yield per acre would have been
higher if the trees had been planted according to size. Another great advantage is
the smaller tree, which facilitates management. Per metre branch length, the trees
on Quince d' Angers interstock showed heavier flowering. The fruit set per 100
flower clusters was a bit lower, perhaps due to the greater competition between
the flowers for assimilates.
A possible complication involved in the use of Quince d' Angers interstocks is the
frost sensitivity of the interstock.
SPUR-TYPE TRIAL WITH APPLE

The annual reports of 1967 (pp. 24-26) and 1968 (pp. 25-29) have already given many
data obtained from this trial (planted in March 1966), in which Golden Auvil Spur,
Starkspur Golden Delicious, Golden Yellospur, Testers Golden Spur, and Morspur
are compared with normal Golden Delicious. All types are on four rootstocks, viz.
M 26, M II, MM 104, and MM 111. the normal Golden Delicious also on M IX. The
trial is planted in three replications with four trees plot. Data on flowering, yield,
fruit appearence, and tree size for 1969 are summarized in Table 4 (p. 26), Morspur
and Testers Golden Spur being omitted because of the irregularities in growth vigour
within these spur types.
The figures in Table 4 show that the number of flower clusters and kg per tree are
highest with the normal Golden Delicious. This is, however, due to the bigger trees
of the standard type. When yield is divided by, for example, crown diameter, spur
types appear more productive, which also holds for the number of fruits per 100
flower clusters. Among the spur types, Starkspur Golden Delicious had the highest
figure for fruits per 100 clusters on all rootstocks.
Fruit appearance of the spur types, however, was clearly inferior to that of the
standard type. Fruit size was also lower on the spur types, except on M II. For fruit
size, however, Golden Delicious on M II is a bad combination in the area where the
trial is situated. The most common combination in the Netherlands, Golden Delicious
on M IX, was superior with regard to fruit size. Among the spur types, Golden Auvil
Spur had the largest fruits and Starkspur Golden Delicious the smallest.
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Fruit russeting on the spur types was clenry more pronounced than on normal Golden Delicious. Golden Delicious on M IX was the best in this respect (Table 4, p. 26).
The more vigourous rootstocks induced more russeting, especially on M II and MM
111. Among the spur types, Starkspur Golden Delicious and Morspur had the most
russeting of fruits, Golden Auvil Spur and Testers Golden Spur the least.
Fruit colour at picking time (23 to 25 October) was also clearly poorer on all spur
types as compared to the normal type. Of the spur types, Golden Auvil Spur had
the most yellow fruits, all other spur types were about the same in this respect and
had many more greenish fruits than Golden Auvil Spur.
The stronger-growing trees within the Morspur and Testers Golden Spur varieties
(reversions?) had a tree volume, fruit colour, and degree of russeting almost equal
to those of the normal Golden Delicious. This may be an indication that these trees
had indeed originated from reversed buds. The results of this experiment argue
against the planting of Golden Delicious spur types at least in the Zeeland area. Of
all the spur type-rootstock combinations tested, Golden Auvil Spur on M 26 gave
the best results in this trial.
RESEARCH ON TOP FRUIT
S. J. WERTHEIM
CHEMICAL THINNING
APPLE

On the variety Benoni, Pennthin (dimethyldodecylamine acetate) was investigated
with respect to its thinning properties. On 1Y May (five days after full bloom), 1000
ppm active ingredient was applied to seven year old trees on M IX at Kloetinge.
The experiment was done in six replications in a randomized one-tree plot system.
Pennthin appeared slightly phytotoxic in the concentration used. The thinning action was insufficient. On 10 June, hand thinning was carried out. On the control
trees 274.3 fruits per tree were removed, on the treated trees 226.7. Per 100 flower
clusters, these figures were 117.0 and 96.3, respectively.
On Golden Delicious, three carbaryl brands were compared. The substances were
applied on 4 June (22 days after full bloom) in a 0.15%> concentration (= 0.075%
carbaryl). The trees in the experiment were nine years old and budded on M IX.
The treatments were compared in six replications in a randomized one-tree plot
system. Fruit size on the application date was 10.0 mm (two year old and older wood),
5.7 mm (lateral buds of one year old twigs), and 6.7 mm (terminal buds of one year
old twigs). The thinning action of the carbaryl brands is summarized in Table 5 (p. 30).
Because the number of fruits per 100 flower clusters was higher after chemical thinning than after hand thinning, additional hand thinning after the use of carbaryl
would have been possible. The drop pattern of the fruitlets is shown in Fig. 3 (p. 31).
Chemical thinning had an earlier thinning effect than hand thinning. With regard
to fruit russeting, no differences were observed between the treatments. All treated
trees (including hand-thinned ones) had slightly more russeted fruits than totally
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untreated trees. In Table 6 (p. 31) the distribution of the fruits after chemical thinning and hand thinning is compared with untreated controls.
On Cox's Orange Pippin, a long-term experiment was started to investigate the
effect of the annual use of carbaryl. Perhaps flower-bud formation and therefore
yield can be kept constant if thinning on this variety is carried out early every year
(in this case with carbaryl). When applied 23 days after full bloom (4 June) on eleven
year old trees on M IX 0.075 °/o carbaryl thinned considerably. Twenty-four chemically thinned trees had 423.8 fruits per tree at harvest (i.e., 34.5 fruits per 100 flower
clusters) as against 509.5 fruits per tree (i.e., 46.5 fruits per 100 flower clusters) on
the 24 untreated trees. Hand thinning was not carried out. Fruit size was improved
by the chemical thinning. The percentage of kg fruits of > 65 mm was 64.9 after
chemical thinning as against 47.8 for the control.
On Winston, early carbaryl application appeared to thin also. In a trial on this variety 0.15°/o AArupsin was applied one, two, or three weeks after full bloom (20 or
27 May or 4 June) and compared with hand-thinned and unthinned trees. The trees
in this trial were eleven years old and on rootstock M IX. Six trees per treatment
were used in a randomized one-tree plot system. When carbaryl was applied, the
mean fruit size was 3.5, 6.2, and 9.1 mm respectively on the dates mentioned (only
fruits of buds on wood older than one year were measured). Trees treated one week
after full bloom had 453.5 fruits per tree at harvest (61.1 kg), as against 526.5 fruits
per tree on untreated trees (66.2 kg) and 430.8 fruits per tree (59.6 kg) on hand-thinned trees. Mean fruit weight in the same order was 135 g, 124 g, and 141 g. The
percentage of fruits of > 70 mm was, again in the same order, 41.1, 32.2, and 58.8.
Thinning improved fruit size, hand thinning more than chemical thinning because
the degree of thinning was better with the former.

PLUM
On the varieties Czar and Victoria 2-(3-chlorophenoxy)-propionic acid (brand 3-CP
Wettable), dimethyldodecylamine acetate (brand Pennthin), carbaryl (brand AArupsin), and wettable sulphur (brand Luxan Wettable Sulphur) were used in a thinning
experiment. Wettable sulphur was sprayed during full bloom (2 May on Victoria and
3 May on Czar), the other substances were applied on 13 May. The concentrations
were 0.06 and 0.12%> 3-CP Wettable, 0.226% Pennthin, 0.15%> AArupsin, and 0.75°/o
Luxan Wettable Suphur. There were ten replications. Only one or two branches per
eight year old tree on St. Julien A rootstock were used. The results of the trial
concerning wettable sulphur are summarized in Table 7 (p. 33), because this material
gave the best thinning action. Pennthin and 0.06°/o 3-CP Wettable did not thin;
0.12°/o 3-CP only thinned on Victoria. This last thinning effect was equal to that of
wettable sulphur. AArupsin thinned both varieties but less than wettable sulphur.
Pennthin slightly burned the leaves. With sulphur no leave damage occurred. Therefore, it is worthwhile to investigate higher concentrations of this subsance, because
the thinning efect was still insufficient.
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GIBBERELLINS
PEAR

Because, in practice, results with gibberellic acid on variety Triomphe de Vienne
have sometimes been disappointing, a trial was set up to re-examine the action of
gibberellic acid. On seven year old trees on Quince A, one tablet Berelex in 60 1
water was sprayed on 5 or 7 May. Six trees per treatment were used and compared with six untreated control trees. The trial was set up in a randomized onetree plot system. On 5 May, the flowers on the old wood were open or in the balloon
stage, and on the one year old twigs in the white bud stage. On 7 May, the first
petals had fallen and many flowers on the one year old twigs had opened. On both
spraying dates, a number of flowers were marked, using a different colour for each
stage from green bud to stage G (petal fall). Both applications raised fruitset considerably. Hand thinning appeared necessary because most of the fruits were set on
the one year old twigs and therefore close to one another. Before hand thinning,
fruitset on 28 May was 3.8 fruits per 100 flower clusters on untreated trees and for
the two application times 31.8 and 46.7. Per tree, the number of fruits was 16.5, 132.0,
and 209.2. On 30 June, the trees were hand thinned. Per 100 flower clusters, 0.2, 8.1,
and 12.3 fruits were thinned off respectively. Per tree, these figures were 0.6, 33.8,
and 55.0, respectively. There was no fruitset of blossoms that had lost already their
petals at the time of application, which means that application should occur before
full bloom.
On Doyenné du Comice, an experiment was undertaken with gibberellins A4 + A7
to see whether fruitset on young trees could be improved. Because the eventual
results with gibberellins on this variety are often nullified by a heavy June drop,
CCC was included in the trial. It was thought that by reducing shoot growth with
this inhibitor June drop might be reduced. One gram of the mixture of gibberellins
A4 + A7 was sprayed during full bloom on 7 May on four year old trees on Quince A.
Some of the treated and untreated trees were sprayed on 13 May with 0.375°/o Lihocin (1500 ppm CCC). On this date, mean shoot length was 11.7 cm, with 6.7 enfolded
leaves per shoot. There were eight trees per treatment in a randomized one-tree
plot system. The disapointing results of this trial are shown in Table 8 (p. 34). The
gibberellin mixture did not increase fruitset, and the combination with CCC decreased fruitset considerably. Because fruitset was already detrimentally influenced by
the combined treatment, no value can be attached to the reduced June drop mentioned in Table 8.
GROWTH INHIBITORS
APPLE

The disappointing results with Alar on Cox's Orange Pippin obtained in the preceding years were confirmed in 1969. In an experiment at Kruiningen with this variety, six trees were sprayed with 0.294°/o Alar-85 in the spring for three successive
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Glasa appeared to be the most suitable variety for forced cultivation. Redgauntlet
reacted best to additional illumination (Figs. 4-6, pp. 44, 46, and 47). Gorella and Vola
appeared unsuitable for illuminated cultivation.
RED CURRANTS

The late-flowering varieties Rondom and Stanza suffered from cold weather during
flowering in 1969, and fruitset was not optimal. The early-flowering variety Red Lake
gave a good yield, however.
In a soil management trial with the varieties Rondom and Jonkheer van Tets, the
following soil treatments were compared:
a. chemical weed control
b. mechanical weed control
c. chemical weed control in the row, grass strips between the rows.
There were no differences in growth or in yield between the several soil treatments.
Since chemical weed control is the easiest and cheapest, this method is preferred.
BLACK CURRANTS

The bed system trial (planted 6 February 1964) with the varieties Baldwin Hilltop
and Wellington XXX on 2.50 X 0.50 X 0.50 m has been abandoned. The expected
increase in productivity by this planting system was reached, but owing to night
frosts in 1967 and 1968 the crop was completely or partially lost, resulting in excessive
shoot growth for this densely planted system.
The growing of black currants is becoming less and less profitable for Dutch growers,
due to sensivity to night frost, high picking costs, low production, and increasing
competition from other countries.
In 1969, a study was made to see whether the damage caused by night frosts could
be prevented by the use of big plastic sacks filled with water and placed between
the rows, but since night frost did not occur during the flowering time of the black
currants the effect could not be determined.
One of the factors in remunerative culture of black currants is increased production
per surface unit. In a new trial with the varieties Wellington XXX, Black Reward,
and Baldwin Hilltop, the planting distance of 2.00 X 1.50 m is compared with a system
in which cuttings are slipped at 15, 30, and 60 cm in the row and the row distance
is 2.00 m.
BLACKBERRIES

The variety Himalaya was planted with a spacing of 2.50 m between the rows and
1.00, 1.25, 1.50, or 2.00 m in the row. In the first year, the best results were obtained
with a plant distance of 2.50 X 1.00 m; in the second year no obvious differences in
yield were observed.
With respect to stem diseases (Rhabdospora ruborum and Septoria rubi), a small plant
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distance is preferable to a wide one, because with the former, more stems are
available to replace the diseased ones, which has a favourable influence on the
production. (Fig. 8, p. 49). The results of the trial are given in Table 13 (p. 49).
A preliminary trial with Thornless Evergreen was ended. The results are given in
Table 14 (p. 50). The advantages and disadvantages of Thornless Evergreen as compared to Himalaya are:
Plant material:
Plants:
Plant distance:
Fruits:

more difficult to multiply.
thornless and therefore easier and cheaper to handle.
denser and more stems per metre.
stronger, better lasting, less aromatic and less juicy; suitable for
fresh consumption, but less suitable for industrial processing.
Productivity:
lower in the first year, but subsequently equal to Himalaya.
Diseases:
more sensitive to infestation by red spider (Tetranychus urticae) and
bugs (Lygus pabulinus).
Average price: for fresh, better than for Himalaya.
The results of a variety trial are given in Tables 15 and 16 (p. 52). The yield of
Thornless Evergreen was lower than for Himalaya only in the first year of production. The yields of both varieties are now about the same.
The American varieties Smoothstem and Thornfree gave promising results. A new
variety trial with Thornless Evergreen and Himalaya will be performed to determine
whether these varieties improve the blackberry assortment.
FALL-BEARING RASPBERRIES

At the moment, research is being done on fourteen varieties collected from six
countries. Of these varieties, Zeva Herbsternte, Baron de Wavre, and September
appeared to be the best. The study will be continued for one more year.
RESEARCH ON SMALL FRUIT
J. BLOMMERS and A. A. VAN OOSTEN
STRAWBERRIES CULTIVATED IN GLASSHOUSES
FERTILIZATION AND WATER SUPPLY

In two glasshouses, research was done on the influence of several quantities of
nitrogen and water on growth and cropping of Gorella (Fig. 9, p. 54). Treatments are:
normal quantity of water and normal fertilization in spring.
A. l W t l N
normal quantity of water and no fertilization in spring.
B. 1 W + 0 N
double quantity of water and no fertilization in spring.
C. 2 W + 0 N
normal quantity of water and double quantity of fertilizer in
D. 1 W + 2 N
spring.
E. 2 W + 2 N = double quantity of water and fertilization in spring.
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The standard „normal quantity of water" depended on the moisture content of the
soil and the water requirement of the plant. The normal quantity of fertilizer was:
in glasshouse I, two applications of 2 kg CaN03 and in glasshouse II, three applications of 2 kg CaN03 per are. Before the trial was started the soil was sampled on
8 April, showing about 5 per cent organic matter, hardly any CaC03, and a normal
pH of the soil water (6.8). The salt value of the soil was adequately low. The N level
of the soil water in both glasshouses was somewhat low, viz. 1.6.
During flowering and cropping, soil sampling was done five times in glasshouse I
and in glasshouse II eight times. Results are given in Table 17 (p. 55). The experiments are being continued.
TRIAL FOR THE CONTROL OF VERTICILLIUM ALBO-ATRUM

Strawberry plants, variety Glasa, from a propagation field without symptoms of
Verticillium albo-atrum as well as plants from an infected propapation field were
planted at the end of July in a waiting-bed. The soil of the waiting-bed was treated
partly with methylbromide 100 g/m 2 and partly with chloropicrine 50 ml/m 2 . The
results observed at the beginning of November, before the plants were brought into
the glasshouses, are given in Table 18 (p. 56). The plants from the propagation field
without symptoms of Verticillium albo-atrum showed fewer symptoms than those
from the infected propagation field, thus confirming the importance of healthy plant
material. There was some influence from the treatment with methylbromide and
chloropicrine.
STRAWBERRIES IN THE OPEN
VARIETY TRIALS

Three strawberry variety trials in the open showed that several new varieties are
promising, especially I.V.T. 64252 (Tamella) of the Institute of Horticultural Plant
Breeding at Wageningen. This variety ripens late, has big fruits, and gives a high
yield. An other interesting variety is Vigerla, which gave high quality fruits for
preserving. The varieties Grundi and Zefyr gave a low yield. Primella proved to be an
early-ripening variety, but the yield was low. Lavo gave big fruits with a good taste,
but the yield was only moderate. Senga Gigana appeared to be very sensitive to
Botrytis cinerea. Junimorgen is a new variety, rather early and giving a high yield.
The yield figures from the principal trial are given in Table 19 (p. 57).
STRAWBERRY VARIETIES FOR PRESERVING

In 1970 a new variety trial will be started on the experimental gardens at Breda,
Horst, and Wageningen, with the varieties Senga Sengana, Tigaiga, and Vigerla and
seven selections of the Institute of Horticultural Plant Breeding at Wageningen, to
investigate suitability for preserving.
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COLD STORAGE OF STRAWBERRY PLANTS

Strawberry plants were placed in cool storage at different temperatures (—1°C,
—2° C, and —4° C), and after storage were planted in the field.
Growth of the plants was about equal in all cases, confirming the earlier recommendation of a storage temperature ranging from —1°C to —2° C.
RED CURRANTS

A variety trial with red currants started at ten places in 1965-1966 was continued.
At five of these places, yields were still fairly low. At the others, the production was
higher (Table 20, p. 60). Very good yields were obtained with the varieties I.V.T. 6239
and Stanza, both of which ripen late.
In the trial started in 1965-1966, with five red currant varieties and different hedge
heights, the first good yield was obtained in 1969. Because the hedges are still about
equally high, the yields are about equal. The yield figures in Table 21 (p. 61) only
show that Stanza is a quick cropper (Fig. 10, p. 60).
RASPBERRIES

The raspberry Jochems Roem was the most productive variety in two trials. The
fruits of this variety are big, but only moderately suitable for preserving. The results
of the trials are given in Table 22 (p. 62).
BLUEBERRIES

In 1952, a variety trial was started with six American varieties; and in 1959, Goldtraube clones and American varieties were added. The yields of the best varieties
are given in Table 23 (p. 63). Dixi gave a high yield, and the fruits were big and had
a fine taste. Coville was also a good variety, with berries of an exellent quality.
Berkeley was an early variety but gave a low yield. Fruits of the Goldtraube clones
were small in comparison with the big fruits of the American varieties.
In Evertsoord a variety trial was planted in 1969, as a part of a European variety
trial on sixteen experimental plots distributed over eleven countries under the
auspices of the International Society for Horticulture Science Working Group „Blueberry Culture in Europe". The varieties are Berkeley, Bluecrop, Blueray, Collins,
Coville, Darrow, Goldtraube selections 53 and 71, Herema I and II, Herbert, and
Ivanhoe. The moisture content of the soil was good, and in spite of the dry summer
the plants developed well.
In the experimental garden at Horst, a plant-distance trial was planted in 1967-1968
with the varieties Bluecrop, Ivanhoe, Berkeley, Coville, and Goldtraube selection 71,
the planting distances being 3.00 X 2.00 m, 2.50 X 2.00 m, 2.50 X 1.00 m, and 2.00 X
0.80 m. In this trial the possibilities of mechanical harvesting will be investigated.

159

MECHANICAL HARVESTING
BLACK CURRANTS

Improvements were made in the experimental picking machine developed in cooperation with the Institute for Horticultural Engineering at Wageningen. With this
machine the currants are shaken off with a Skil Recipro picker. The basic element
is commercially available as an electric saw which can be easily rebuilt to a suitable
machine for mechanical harvesting.
The harvested currants were of very good quality, but the performance of the
machine was somewhat disappointing.
IMMATURE GOOSEBERRIES

The picking performance and picking costs of mechanical harvesting of unripe gooseberries was compared with picking by hand. The berries were shaken off with a
Skil Recipro picker and caught in catchers. The results of these experiments are
given in Table 24 (p. 66), from which it appears that preference must be given to
hand-picking onto a catching screen.
MATURE GOOSEBERRIES

The possibility of harvesting mature gooseberries with a Skil Recipro picker was
examined with the varieties Achilles and Whinham's Industry (planted 1.75 X 0.75 m).
The bushes had been cultivated as a hedge and were five years old. The picking performance with mechanical picking was much higher than with hand picking, but
cleaning and sorting of the berries shaken off mechanically took much more time.
Therefore, the ultimate picking performance was about equal.
RED CURRANTS

In 1969, research was started on the suitability of different varieties for mechanical
harvesting with a Skil Recipro picker. Good results were obtained with the varieties
Rondom and some selections of the Institute of Horticultural Plant Breeding at Wageningen. The variety Stanza was satisfactory, whereas Jonkheer van Tets, Red Lake,
and Palandts Sämling appeared unsuitable. For all these varieties, the currants were
shaken off without pedicels. For the varieties Jonkheer van Tets, Red Lake and
Palandts Sämling, the currants were damaged.
The preservation charateristics of red currants harvested mechanically were compared with those of currants picked by hand, using the varieties Jonkheer van Tets,
Red Lake, Palandts Sämling, Stanza, and Rondom. The Jonkheer van Tets fruits gave
inferior results, but Rondom fruits preserved better after mechanical picking.
The appearance of mechanically harvested red currants is different from that of
currants picked by hand. In co-operation with a supermarket, mechanically and
hand-picked red currants were offered for sale on three successive weekends (Fig. 12,
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p. 68). The impression was obtained that mechanically picked currants were preferred.
The performance of mechanical harvesting was about 100 per cent higher than of
handpicking. With the mechanical method, 15 per cent of the total time is needed
for shaking the branches, 35 per cent for catching the berries, and 50 per cent for
grading. Because of the long grading time, total picking costs could not be lowered.
ETHREL

In preliminary trials the influence of Ethrel on abcission of several small fruit species
was investigated. Black currants, red currants, gooseberries, and blueberries were
sprayed with 250, 500, and 750 ppm five to seven days before picking.
Black currants ripened earlier and more equally the higher the Ethrel concentration,
and the berries abscised earlier than on non-treated bushes. The same was true for
red currants and gooseberries. In these species mechanical picking -was facilitated.
The berries fell off more easily, and the bushes were damaged less because less
shaking was necessary. With blueberries, continued growth after application was
delayed. Treated red currants and gooseberries had less taste. With the highest concentration, fruits dropped prematurely.
Morellos also showed a slight reduction in fruit size after Ethrel application. Untreated
fruits weighed 5.18 g, fruits of bushes treated with 250 ppm weighed 4.64 g, and fruits
of bushes treated with 500 ppm weighed 4.81 g. Mechanical picking of sour morellos
with a Homelite Fruit Harvester (Fig. 11, p. 64) was greatly facilitated by an Ethrel
application of 250 and 500 ppm. The cherries on the screen were dry; with hand
picking, fruits are often variably wet due to damage to the skin.

SOIL FERTILITY A N D PLANT NUTRITION

P. DELVER
SOIL MANAGEMENT

In the soil management trial at Wilhelminadorp, apple trees on clean-weeded or
grass-strip plots given no nitrogen since 1967 clearly showed symptoms of nitrogen
deficiency as compared to plots fertilized with 62.5 or 125 kg N per ha. On the grass
plots, a similar effect was observed on plots receiving 62.5 or 125 kg N as compared
to those given dressing of 250 kg N per ha.
Moisture determinations on either side of a plastic sheet dug in vertically at a distance of 3 m from a tall windbreak of poplars showed a distinctly higher content of
the soil on the side where the poplar roots were cut (Fig. 13,p. 72). The unfavourable
influence of the windbreak on the adjoining apple trees must therefore be attributed
predominantly to moisture competition.
In a grass-strip orchard with seven year old Conference and Doyenné du Comice
pears, the effect of nitrogen dressings on either the grass-strips or the clean-weeded
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tree strips or both has been investigated since 1965. From the moderate yields in
1969 it was concluded that adequate fertilization of the tree strip eliminates the
necessity for heavy fertilization of the grass, thus enabling the grower to economize
on mowing labour and fertilizer costs and at the same time decreasing the chances
of spring-frost damage and of excessive K-supply to the tree strip by the grass
mulch (Table 25, p. 74).
The experiments were continued with pear trees in which ring-, disk- and wedgeshaped areas of clean-weeded soil or tree-strips of different width overlap the rooted
zone in a competing grass sward receiving no nitrogen. Unfertilized clean-weeded
soil around the stem gave a considerable higher yield from seven year old Conference pears as compared to unfertilized grass (25 and 6 kg per tree, respectively).
Moisture determinations in the soil of the grass and the tree-strip in an orchard
at Wolphaartsdijk were carried out at the end of October after a long period without
rainfall. Higher percentages were found under the grass than in the clean-weeded
soil. This unusual phenomenon is attributed to a reduction of the evaporation as a
consequence of the long grass cover in a period of low transpiration.
Root studies were carried out in a fertilizer experiment on river-clay soil at IJzendoorn (Figs. 15 and 16, pp. 77 and 78). Under the grass sward the feeder roots reached
a maximum concentration at a depth of 20-70 cm. More fine roots were found in
plots receiving low nitrogen dressings as compared to those where high nitrogen
dressings were given for several years.
Leaf analysis was carried out in an experiment with Cox's Orange Pippin trees to
compare the effect of chemical weed control with that of tillage of the tree strips.
With the former system the roots also penetrate the uppermost undisturbed soil
layers rich in K (mulch). A distinct higher potassium percentage in the leaves was
found here.
NITROGEN FERTILIZATION

In two trials in the Wilhelminapolder, the effect of the mowing method (lawn mower
with no mulching on the tree strip versus rotary mower with mulching) and of nitrogen dressings on the tree- of grass-strips in being investigated. The two crops, James
Grieve (Lired) and Golden Delicious apples planted in 1963 and 1964, have not yet
respondend to the treatments. Grass samples of each cutting were weighed and
analysed. Table 26 (p. 80) gives an impression of the nutrients present in the total
cuttings. Self-mulching of the grass resulting from the use of a lawn mower gave
a 37 per cent increase of the grass yield as compared to mulching on the tree strip.
Eight different times of application of 200 kg N per ha were compared at Heijningen
in an orchard with Golden Delicious apples. Fertilization in January gave the highest
yield, but there was a remarkably small difference between the treatments, even
though nitrogen was sometimes given in unusual periods such as August or October
(Table 27, p. 82). It is assumed that the nitrogen supply in the soil is buffered as a
consequence of limited carry-off of leaching water by the shallow drainage system
(60 cm depth.), Although downward leaching may occur, actual losses of nitrogen are
apparently restricted.
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UREA SPRAYINGS

The effect of frequent mist-blowing of urea solutions on Beurré Hardy pears in a
competing grass sward has been compared with spring and summer dressing of 160
kg N per ha since 1966. Urea has been applied fourteen times between May and August
in 3.5-7 °/o solutions or nine times between August and October in 7-9 %> solutions.
The results shown in Table 28 (p. 84) indicate that the effect of urea has been very
unimportant. Summer and spring nitrogen dressings, although sub-optimal, gave considerably better results. It was estimated that the urea treatments could meet only
10 to 15 per cent of the total demand of the crop.
PHOSPHATE FERTILIZATION

Annual dressings of superphosphate at a rate of 0, 150, and 300 kg P2O5 per ha have
been applied in a young Golden Delicious orchard in the Wilhelminapolder since
1967. No differences in growth or yield of the crop suggesting an influence of the
treatments have yet been observed.
POT EXPERIMENT

The growth retardant maleic hydrazide has been applied to the grass cover in pots
planted with young Cox's Orange Pippin apple trees, to study the effect on the
nitrogen and moisture competition by the grass. The experiment was carried out
under different moisture conditions of the soil, nitrogen status of the trees, and
nitrogen fertilization.
Frequent observation of the leaf colour of the trees showed that no effect of the
MH treatment could be observed either under conditions of very low or very high
nitrogen supply. With low nitrogen supply, the leaf colour is determined by the
nitrogen status of the tree. With high nitrogen, differences in competition are hidden
by the abundant availabily of nitrogen. Under moderate nitrogen conditions, the MH
treatment gave a much better leaf colour as compared to untreated grass.
Yellow discoloration followed by leaf drop was related to dry soil conditions. A
high nitrogen status or high nitrogen fertilization made the plants more susceptible.
The effect on the grass of MH sprayings seems rather difficult to predict. Concentrations slightly lower or higher than needed soon remain ineffective or result in
dying off.
REMOVAL OF IRON FROM WELL WATER

The effect of sprinkling well-water containing 6 mg Fe per litre and of partly deironized water containing approximately 1.7 mg Fe per litre on fruit russeting was
investigated in an orchard with Golden Delicious apples at Helvoirt (province of Noord
Brabant). Severe russeting, observed in plots sprinkled with untreated water, increased after longer sprinkling, five hours giving more russeted fruits thans one
hour. In both cases, immediate after-treatment with water of 1.7 mg Fe gave a
significant reduction of russeting. Purified water of 1.7 mg Fe, sprinkled during one
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or five hours did not cause russeting except in trees in the immediate vicinity of the
sprinkler. This effect of distance tot the sprinkler was more distinct in the 6 mg
Fe-plots.
WORKING GROUP ON DRAINAGE OF ORCHARD SOILS

The consequences of root asphyxia were studied in a poorly drained orchard at
Ellewoutsdijk (Figs. 17 and 18, pp. 87 and 88). The damage had been induced by excessive rainfall in the preceding summer. In the spring the trees on bad spots showed
retarded budding but, due to the cold spring, did not die off. The development of
these trees remained poor all through the following season. No recovery was observed
from the numerous growth measurements.
LABORATORY

A review is given in Table 29 (p. 88) of the crop and soil analyses carried out in
support of the soil management and plant nutrition research.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH
J. TROMP
POT EXPERIMENT 1967 WITH COX'S ORANGE PIPPIN

This experiment was started in 1967 in order tot study shoot growth and flower-bud
formation in relation to shoot orientation. Four treatments were carried out (Table
30, p. 90). Shoot growth in 1968 was reduced to about the same extent in treatments
B and C. Flowering in 1969 was promoted by both treatments, again to about the
same degree. As compared with treatment A, growth in treatment D in 1968 was
slightly inhibited and flowering in 1969 was stimulated in some extent. These results
were less conclusive than those of the preceding year, when the increased flowering
with unaffected growth in treatment D provided support for the hypothesis that
tree orientation influences flower-bud formation more or less directly, independent
of iets effect in shoot growth.
POT EXPERIMENT 1968 WITH COX'S ORANGE PIPPIN (APPLICATION OF REGULATORS)

The aim of this experiment was to study combinations of the factors tree orientation and application of gibberellin A 3 (500 ppm), Alar (1800 ppm), and TIBA (100
ppm) at two different times („early", i.e. some weeks after flowering, and „late",
i.e. immediately after shoot-growth termination) on shoot growth and flower-bud
formation (Table 31,p. 92). The „early" Alar application reduced growth considerably.
This reduction was weakened slightly in the presence of GAs. The remaining treatments did not influence growth significantly. Some treatments affected flowering
clearly. TIBA and Alar sprayed „early" on trees kept vertical throughout increased
the percentage of flower clusters. An additional spray of GA3 prevented this in-
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crease completely, although GA3 alone did not affect flower-bud formation. Flowering of trees shifted from the vertical to the horizontal position after shoot growth
termination was promoted irrespective of a simultaneous application of regulators.
However, GA3 applied „early" again prevented this promotion. Since the „late"
treatments with either GA3 alone or in combination with Alar and TIBA did not
stimulate flowering as compared with the unsprayed horizontal trees, the „late"
application of regulators obviously did not promote flower-bud formation. In addition, the present data support the hypothesis that regulators may influence flowerbud formation directly, independent of any growth effect.
THE EFFECT OF TEMPERATURE AND TIME OF POLLINATION ON FRUIT SET OF
COX'S ORANGE PIPPIN

The usually disappointing fruit set at low temperatures during blossoming is due
to inadequate pollination and/of unsufficient fertilization. In the present experiment
the effect of temperature on fertilization was studied in controlled environment
rooms where pollination could be done easily by hand. In addition, an attempt was
made to find out whether the fruit set is dependent on the time of pollination during
blossoming of the individual flower. Potted trees were exposed to one of the following temperatures: 10°, 14°, 18° and 22° C. At each temperature, four treatments
were compared: 1) Self-pollination; 2) Cross-pollination (James Grieve pollen) on
the day the flower opens (at all temperatures); 3) Cross-pollination on the second
day (at 22° C), the third day (at 18° C), or the fourth day after opening of the flower
(at 14° and 10° C); and 4) Cross-pollination on the third day (at 22° C), the fifth day
(at 18°C), the sixth day (at 14° C), or the seventh day after opening of the flower
(at 10° C). Fruit set was determined one or several weeks after flowering, depending on the temperature applied. The seeds of all fruits were counted.
Apart from the first, fruit set was not poor in any treatment (Table 32, p. 94). If
sufficient pollination has occured, temperature and time of pollination are obviously
not limiting factors for a reasonable fruit set. Nevertheless, fruit set was reduced
at 10° C as compared with higher temperatures. Pollination shortly after opening of
the "flowers resulted in the highest fruit set. At 22° C, however, the time of pollination appeared to be of less significance. In a number of cases fruit set occured after
self-pollination.
The number of seeds per fruit after cross-pollination were usually high (Table 32,
p. 94), which shows that pollination had been amply sufficient. The number of seeds
was lowest at 10° C. Time of pollination appeared to be of no importance in this
respect. The number of seeds per fruit after self-pollination was much lower than
after cross-pollination.
NITROGEN ANALYSES IN APPLE TREES

To study the physiology of the storage of nitrogen in autumn and mobilization in
spring, in March 1967 an experiment was started with one year old rootstocks M VII
planted in very poor soil.Half of the trees were given a high nitrogen dressing in
September; the other half received no nitrogen. From the end of September 1967
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until the end of May, six or seven trees were sampled frequently. The various tissues were analysed for total nitrogen, protein nitrogen, and the amino acid arginine.
The difference between total and protein nitrogen was considered as soluble nitrogen.
Table 33 (p. 96) gives the results for bark and wood of the shoots for about half of
the total number of samples.
Total nitrogen of both bark and wood responded very strongly to the nitrogen applisation in September. Part of the rise of the nitrogen level of bark during the autumn
and early winter may be ascribed to nitrogenous compounds that are translocated
from the leaves during senescense. A striking result was that after a considerable
increase before the first sample was taken, total nitrogen in wood of the dressed
trees showed no further rise. The soluble nitrogen content in the fertilized trees was
increased strongly after the September dressing, but thereafter remained unchanged. As a consequence, the marked rise in total nitrogen in bark in the autumn and
winter was due entirely to an increase in proteins. The same holds for the much
smaller rise of total nitrogen in bark of the untreated trees. In the wood the September nitrogen was hardly or not at all incorporated into proteins.
In the spring the nitrogen content in bark and wood showed a strong drop due to
the need for nitrogen of leafing-out buds and young growing shoots. This decrease
concerned both protein and soluble nitrogen. The idea that storage nitrogen consists chiefly of soluble nitrogen and that proteins are of secondary importance in
this respect is in conflict with the present results.
The amino acid arginine is a very important constituent of the soluble nitrogen fraction in bark and wood, especially in winter.
In order to meet the difficulty of the variability of the experimental material and
to collect information about the mobilization of nitrogen in spring in the absence
of supply from other sources, some experiments were done with small isolated pieces
of shoots bearing only one bud each. During leafing-out of the buds, samples were
taken and analysed frequently. To study the nitrogen conversions in the tissues in
the absence of transport to the growing parts, some of the pieces were debudded
before the start of the experiment.
The strong drop of total nitrogen in bark concerned both protein and soluble nitrogen (Table 34, p. 98). In the later samples a slight increase appeared, possibly due to
withdrawal of nitrogenous compounds from the growing parts, which started to yellow after about three weeks had passed. The arginine level remained more or less
constant. In the absence of buds, total nitrogen remained unchanged. A marked
protein hydrolysis occurred, which resulted in an increase of soluble nitrogen. The
amounts of arginine also increased. These results indicate that the mobilization of
nitrogen is hardly or not at all dependent on the presence of growing parts.
RESEARCH ON HERBICIDES
P. D. GODDRIE
LONG-TERM TRIALS IN APPLE AND PEAR
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The long-term trial under Golden Delicious and Cox's Orange Pippin on M IX,
planted in the spring of 1953 and started in the spring of 1963, was continued in 1969.
The results obtained in the seven experimental years are shown in Table 35 (p. 102),
from which it can be seen that with Cox's Orange Pippin the yield in treatment A
was the lowest in almost every year, which was not the case for Golden Delicious.
The ultimate results indicate that after seven years there were hardly any differences
between the three treatments. As in previous years, the conclusion can be maintained
that soil cultivation is not necessary to obtain good yield and growth of the trees.
Therefore, the method followed in treatment A (chemical weed control without soil
cultivation) must be preferred for the practical fruit grower, because omission af a
number of soil cultivations reduces production costs.
The two long-term trials under James Grieve Lired, Winston, and Golden Delicious,
planted in the spring of 1963 and started in the spring of 1965, were also continued
in 1969. These experiments concern the effect on the trees of annual applications of
a number of herbicides. Under Golden Delicious and Winston on M IX, Orga-Simazin
and Orga-Atrazin in doses of 3, 5, and 8 kg/ha were applied annually in the spring
from 1965 to 1969. In the treatment „uncultivated-spraying", only Gramoxone and
auxine-type growth regulators were applied. Soil cultivation was carried out only
in „untreated-hoeing". As shown in Table 36 (p. 103), an annual high dose of OrgaAtrazin continued to cause stunting of the growth and yield. This Table also shows
that Orga-Simazin, which is intensively used by fruit growers in doses of up to
3 kg/ha, is a safe herbicide.
In the second trial, under James Grieve Lired on MM 106, the herbicides OrgaSimazin, Orga-Atrazin, AAkarmex in 3, 5, and 8 kg/ha, and Prefix in 60, 80, and
100 kg/ha were used in five successive years. Omision of soil cultivations in the
treatment „uncultivated-spraying" resulted in reduced production, as against the
trial under Golden Delicious and Winston, in which the highest yields were obtained
in this treatment. The same difference is found for the treatment „untreated-hoeing".
These differences might be due to the rootstocks M IX and MM 106. Prefix 100 kg/ha
caused reduction of the yield, as did Orga-Simazin 8 kg/ha, all doses of Orga-Atrazin,
and AAkarmex 5 and 8 kg/ha. Prefix 100 kg/ha again caused yellow leaf margins,
a sympton which increases in severity every year.
The two long-term trials started in the spring of 1966 under Golden Delicious on
M IX and Conference on Quince A (both planted in the spring of 1965) were continued
in 1969. In these experiments, five methods of weed control are compared: chemical
weed control throughout the year with or without soil cultivation until the end of
July; chemical weed control with or without soil cultivation until the end of July,
followed bij mowing of the weeds; mechanical weed control and soil cultivation until
the end of July, followed bij mowing of the weeds. The presence of a weed-free
soil had no disadvantages for the crop. Also, the omission of soil cultivation had
hardly any influence on the yields. A clear disadvantage resulted from treatment E,
in which mechanical weed control and soil cultivation took place until the end of
July, followed by mowing of the weeds during the following months. In this
treatment, where a weed coverage was regularly present, there is no question that
the weeds compete with the trees.
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Por Conference, the trunk circumference was somewhat greater when no soil cultivation had been carried out. There was no difference between the effect of weed-free
soil throughout the season or only till the end of July.
THE INFLUENCE OF AUXINE-TYPE GROWTH REGULATORS ON PEARS

In July 1968, in eight experimental gardens, trials were started in which MCPA,
2,4-D, MCPP, and dicamba in several doses were applied on three dates (July, August,
or September) under several pear varieties. In a number of these trials, damage was
found. The type of soil proves to play an important role. Trees planted in löss-soil
can be damaged very quickly and easily, and trees on sandy soil are also rather
susceptible to injury. No clear differences between the several clay soils were
observed. There seem to be differences between the pear varieties: Beurré Hardy
and Précoce de Trévoux showed damage rather quickly as compared to Doyenné
du Comice.
The experiments did not indicate that the time of application was important. Sometimes the application of July caused damage, at other times the application in September.
Concerning the chemicals used it can be said that especially 2,4-D and dicamba
involve a large risk of damage (Fig. 19, p. 104). This was rare for MCPA, and no
symptoms could be found to result from MCPP. In general, damage was worse the
higher the dose.
Probably, the age of the trees is not very important. Two year old trees of Doyenné
du Comice were not damaged, and the injury to trees of Beurré Hardy of the same
age was slight in Geldermalsen on clay soil.
To avoid damage it seems to be important not to spray on weed-free soil. When a
vegetation of weeds is present during the application, damage may not occur.
THE CONTROL OF COLTSFOOT (Tussilagofarfara) IN ORCHARDS

In the trial of 1968 (described in Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 117 - 118)
observations were made in the spring of 1969 to obtain a good picture of the effect on
coltsfoot of the chemicals used in 1968.
In May 1969 it appeared that when an application of 2,4-D in 1968 had been followed
about twelve days later by an application of Gramoxone, the results on coltsfoot were
better than when Gramoxone was not applied, regardless of the month in which 2,4-D
was sprayed. Complete control of coltsfoot was not obtained.
The application of Weedazol-TL with or without 2,4-D, whether or not followed by
Gramoxone twelve days later, did not give sufficient results in 1968, but the results
in the spring of 1969 were very good and only a few plants recovered.
The application of Casoron-G 80 kg/ha was not as successful in the autumn of 1968
as the same chemical applied twice in doses of 40 kg/ha. But in 1969 it appeared that
80 kg/ha controlled more coltsfoot than the two doses of 40 kg/ha.
In the spring of 1969 a new experiment was set up. From the results given in Table 37
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(p. 106) it can be seen that the results were again not so good, except those obtained
with Casoron-G 80 kg/ha and of PH 44-23 G 100 kg/ha.
After an application of Weedar 2,4-D amine + Asepta-Killam on 14 June followed
by Gramoxone on 24 July, coltsfoot was completely controlled during 1969. Final
results must be judged in the spring of 1970.
WEED CONTROL IN THE FRUIT-TREE NURSERY

To evaluate the possibilities of weed control in fruit-tree nurseries, two experiments
were started in April 1969. In these trials the effects of a number of herbicides are
compared, as well as the influence of soil cultivation on the growth of the trees.
The first trial is being carried out in Golden Delicious on M IX (M IX was planted
in the spring of 1968). Budding with Golden Delicious took place in August 1968.
The following treatments are applied:
I. Mechanical soil cultivation and weed control throughout the season.
II. Chemical weed control throughout the season, no soil cultivation.
III. Chemical weed control without soil cultivation until the end of June, followed
by mechanical weed control and soil cultivation when necessary.
In treatment II an attempt was made to obtain weed-free soil by application of herbicides in one high dose (sprayed 8 April) or by two applications with half doses
(sprayed 8 April and 27 June).
Measurements made in November showed only small differences between the tested
herbicides with respect to trunk length and trunk diameter. As shown in Table 38
(p. 108) there also are no big differences between the several treatments with respect
to trunk length and trunk diameter. Great differences are present concerning weed
control: chemical weed control without soil cultivation gave much better results than
the treatments in which soil cultivation was carried out. Two aplications with halfdoses gave somewhat better results than one aplication with the high dose.
The second trial is being carried out in M IX planted on 11 April 1969. (Fig. 20, p. 109).
In this experiment the same treatments are used as those described above. Budding
with Golden Delicious took place in August 1969. This experiment will be continued
in 1970.
THE CONTROL OF COUCH-GRASS UNDER PLUMS

In the trial described in Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968: 118-119, observations were made in 1969 concerning the influence of the herbicides on the trees.
On 7 May 1969 flowering of the trees treated with Orga-3045 differed from that of the
untreated trees. During flowering in the trees treated with Orga-3045, no leaf buds
came out, in contrast to the untreated trees. Also, a number of buds did not come out
at all. These symptoms and the premature leaf drop in 1968 indicate that this herbicide is unsuitable for control of couch-grass under plums.
LONG-TERM TRIALS IN SMALL FRUITS
RASPBERRIES
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The long-term trial in raspberries, started in the spring of 1967 to compare five
methods of weed control, was continued in 1969. The influence of these methods on
growth and yield of the raspberries in 1969 is shown in Table 39 (p. 111). As in 1968,
chemical weed control with soil cultivation gave better yields than chemical weed
control without soil cultivation. Only small differences were seen between the high
doses of Orga-Simazin (treatments A + B) and the low doses of this herbicide
(treatments C + D).
RED CURRANTS

The long-term trial in Red Lake, started in 1965 to compare the same treatments as
in the experiment with raspberries, was also continued in 1969, including the treatment „regulary mowed weed coverage throughout the year".
The yield figures of 1969 show the highest results with „permanent weed coverage",
in contrast to other years in which the yield in this treatment was always very low.
Yield was also high in the treatment consisting only of soil cultivation. In all treatments calling for chemicals yields were lower, but there were only small differences
between the presence and absence of soil cultivation. The treatments with the high
dose of Orga-Simazin (A + B) gave considerably higher yields than those with the
low dose of this chemical (C + D).
THE CONTROL OF COUCH-GRASS UNDER BLUEBERRIES

Only in the third experiment, described in Jvslg. Proefst. Fruitt. Wilhelminadorp 1968:
121 observations were made in 1969. On 10 April all bushes under which Orga-3045
7.5 kg/ha had been sprayed on 1 April 1968 were dead (Fig. 21, p. 112).
In a new experiment under the variety Stanley (planted in the spring of 1967) Orga3045 was now applied in doses of 3 kg/ha. These doses also gave necrosis of the
leaves during the 1969 growing season. Therefore, these bushes are also expected to
die in the winter of 1969/1970.
WEED CONTROL IN STRAWBERRIES
WAITING-BEDS

In order to evaluate the suitability of Venzar for chemical weed control in waitingbeds of strawberries, an experiment was started in August 1969 with Glasa (planted
31 July), Gorella (planted 7 August), and Redgauntlet (planted 14 August). Applications with Venzar 1.5 and 2.5 kg/ha were made on 18 August.
Up to the time of lifting of the plants (early December), no symptoms attributable to
Venzar were observed,
GLASSHOUSES

To evaluate the usefulness of Tenoran for chemical weed control in strawberries in
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glasshouses, three experiments were started in December 1968 in which Tenoran was
sprayed directly after planting of the strawberries (Glasa and Gorella) in the glasshouse, using doses of 2, 3.5, 4, 5, 6, 6.5, and 8 kg/ha. Up to the harvest, no growth or
yield reduction was observed. Good control of the weeds, especially chickweed
(Stellaria media), was obtained with doses of 3.5 kg/ha and higher.
MYCOLOGICAL RESEARCH
H. A. T. VAN DER SCHEER and D. MULDER
GLOEOSPORIUM-FRUITROT (Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. and P. alba Guthrie).
Around the second week in July, the susceptibility of the Golden Delicious fruits
for infection of P. malicorticis increased (Table 41, p. 116), as shown by comparison
of inoculated with non inoculated fruits protected against natural infection by means
of plastic shelters (Fig. 22, p. 117). Picking of the Golden Delicious fruit at a later
date led to more rot induced by P. malicorticis due to longer exposure to infection and
increased susceptibility (Table 42, p. 116). Two sporulating cankers of P. malicorticis
in a Golden Delicious tree were sufficient to cause extensive fruit rot, but P. alba
was not highly virulent (Table 43, p. 118).
In a field trial fungicides and spray were tested; the results are given in Table 44
(p. 119). Although the control of P. malicorticis rot was good, this benifit was partially
abalished by the occurrence of rot caused by other fungi.
REPLANT DISEASE OF APPLE

Pythium species are parasitic on apple roots, but they cannot be the cause of the
specific apple replant disease (SARD). Hoestra (1968) concluded that actinomycetes
and/or bacteria may be the cause. However, thirteen isolates of different species of
actinomycetes isolated from diseased apple roots did not give SARD symptoms in
vitro trials.
An attempt to control SARD with coppersulfate had a possitive result.
TESTING OF FUNGICIDES AND SPRAY METHODS

In glasshouse and field trials, Benlate gave good control of Venturia inaequalis
and fairly good control of apple mildew on Golden Delicious. Leaves treated with
Benlate had a dark green colour. Benlate did not cause more fruit russeting than did
the captan/karathane treatment, but the fruits were greener and the skin showed
white scales.
Spraying with copperoxychloride caused early leaf drop in one year old Golden Delicious trees in the autumn, but spraying with mercury did not have this effect.
Spraying with 1°/o copperoxychloride on 9 October and 6 November and spraying
with 1% copperoxychloride on a bundle of trees on 7 November caused the most
dieback of shoot tips and death of buds in the following spring.
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RED STELE OF STRAWBERRY (Phytophthora fragariae Hickman)

Red-stele-infected soil was mixed with steam steralized pot-soil in various proportions. At 12° C, roots of strawberry plants of the variety Glasa showed reddened steles
eleven weeks after potting on the lowest proportion of infected soil (1 :127 v.v.).
In a field trial, 10 and 20 gr/m 2 Dexon gave the best control of red stele, but 20
percent of the Senga Sengana plants still died.
Isolations of a crown rot of Glasa plants (Fig. 25, p. 124) produced the fungus Phytophthora cactorum.
WILT DISEASE OF STRAWBERRY (Verticillium dahliae Kleb.)

Verticillium dahliae was isolated from the leaf stems of strawberry plants lacking
wilt symptoms but showing retarded growth (Table 45, p. 125).

ENTOMOLOGICAL RESEARCH
D. J. DE JONG
The information provided by tests with pesticides against larvae of Adoxophyes
orana has been made available to the advisory service.
Bacillus Thuringiensis could not be accepted for efficient control of Adoxophyes
in the orchard; the effect of the nuclear polyhedral virus of Adoxophyes in the
orchard was unsufficient.
Supervised control programs have been introduced in some orchards. These programs are based on sampling of the population density of mites and insects and on
critical levels for the population density (for Tortricids: 1°/o of the fruits will be
damaged, if 3°/o of the clusters or shoots contain a larva). In the first year the supervised programs cost 80 to 135 guilders less per ha than the spray programs used
in comparable commercial orchards.
The problems associated with the control of Adoxophyes in June and July were
studied; the difficulties were related to the high population density in June, weather
conditions, the phenology of the hatching period of the larvae and, the behaviour
of the young larvae. Especially in June/July, the best results can be expected if
control is started when the first larvae hatch. The necessity for spraying against
Adoxophyes must be evaluated in the previous generation, whereas the critical population density in spring must be fixed at a lower level than in the previous year.
Mortality of the hibernating generation of larvae of Adoxophyes was studied in an
orchard; only 10 percent of the larvae that hatched in the autumn survived the
winter; and 25 percent of the larvae in winter webs were predated by tits (Table 46,
p. 130).
In the next years studies on the behaviour and disperal of Adoxophyes will be
continued by Ir. C. Barèl.
The study of possibilities for integrated control were continued in „De Schuilenburg". Special attention was paid to the phenology of the periods in which the larvae
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of Spilonota and Adoxophyes become active in the spring. Parasites did not play a
role in the control of caterpillars. The „selective" control program did not suffice.
In the plots with „moderate" programs, 4.7 to 9.8 per cent of James Grieve fruits
and 5.9 to 8.1 per cent of Cox's Orange Pippin fruits were still damaged by insects.
ACAROLOGICAL RESEARCH
M. VAN DE VRIE
ECOLOGY OF PREDATORY MITES

The phenology of Typhlodromus potentillae Garman and other species was studied
from November 1968 to June 1969 under field and laboratory conditions. Hibernating
females started reproduction when brought under laboratory conditions at days
lengths of sixteen hours or more when the temperature was at least 14° C. Reproduction continued when the day length was shortened of the temperature was
lowered. The susceptible stage is fixed in the immatures.
Reproduction was improved by the quality of the prey (Tetranychus urticae) reared
on Vicia fabae in solution with a high nitrogen content.
In laboratory test, T. potentillae proved to be very susceptible to several insecticides
and acaricides. Plictran, Sayfos, Thiodan, Lovozal, low concentrations of Duphar
Lindaan, PH 60-35, and the experimental fungicides Dowco 1991 and MC 1947 were
somewhat less dangerous.
ECOLOGY OF THE FRUIT TREE RED SPIDER MITE PANONYCHUS ULMI KOCH

Under natural conditions the mortality of winter eggs of P. ulmi often is very high.
The reasons for this mortality being almost unknown. In laboratory experiments, the
humidity of the air had a strong influence on the survival of winter eggs. Very low
and very high humidities ( < 10°/o and > 85°/o) were the most unfavourable.
In experiments on potted rootstocks in a glasshouse, 0.1°/o Orthocide-83 and 0.05°/o
Luxan DDT increased egg production of P. ulmi, but 0.1°/o Luxan Zineb and 0.2°/o
Duphar Dithane M 45 decreased egg laying as a result of an increased mortality
of the mites.
In field trials in the spring, certain mineral oils applied shortly before egg hatching
gave satisfactory control of P. ulmi. Other acaricides were also tested in the field.
INTEGRATED CONTROL OF P.ULMI

In orchards at Lienden, Wilhelminadorp, and Haamstede, the necessity for spraying
was indicated by counts of the red spider mite populations. In Wilhelminadorp and
Haamstede, the fungicide Duphar Karathane depressed the mite populations to
acceptable levels.
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ECONOMICS IN FRUIT GROWING
R. K. ELEMA
PROFITABILITY OF PERPETUAL-BEARING STRAWBERRY CULTURE

During the 1967 and 1968 seasons, yield and cost data concerning the culture of perpetual-bearing strawberries were collected in the region most important for this
culture, i.e. the northern part of the province of Noord-Holland. On the basis of
these data budgets were made for the costs of production of these strawberries, which
are picked from mid-July to the end of October. At a yield of 160 kg per are, production costs amounted to D.fl. 2,80 per kg and D.fl. 448.— per are (Table 48, p. 140).
The yield data (Table 47, p. 138) show that the mean price and the yield in guilders
per are were generally higher than the calculated production costs. Therefore, the
profitability of this new crop was promising during the years of the investigation.
GROWING MAIDEN TREES ON THE FRUIT FARM

Fruit growers in The Netherlands have substantially increased the number of trees
planted per ha, and some of them have started to grow their own maiden trees to
avoid the high costs of acquiring stock from a nursery (e.g. 2,500 trees per ha can
involve the outlay of as much as D.fl. 5000.—). The lower profits since 1965 have
also encouraged growers to attempt to reduce expenses in this way.
The production costs of trees grown on fruit farms were calculated (Table 49, p. 143).
The production costs are generally lower than the prices the fruit grower has to
pay the nurseryman for young trees, but these calculated production costs should
not be directly compared with the nursery prices. When the fruit grower grows his
own trees, he runs the risk that the varieties and root stocks he chose two years
earlier may be outmoded by the time he has to plant his orchard. When the trees
are bought from the nurseryman, the latter carries this risk.
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