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De inditverslagvermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelen hebbenbetrekking opdedoseringvanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk datniet alle
opdemarkt zijndeProduktenmetdezelfdewerkzame stof zijngenoemd.Hieruit
mag nietworden afgeleid dateenvoorkeurbestaatvoorhet genoemdemerk.Een
overzicht vande inditverslagvermeldemerkenmetbijbehorendewerkzame stof
engehaltewerkzame stof isopblz. 78opgenomen.
Metnadrukwordt erop gewezendat inditverslag ookproevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,dieop grondvande Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.Degebruiker vanbestrijdingsmiddelen dient zich teallen
tijde eerstvandeophet etiketvandeverpakkingvan bestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen indepraktijk
mogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerkvanhetProefstation enhetonderzoekwillen steunen,kunnenbegunstiger vanhet Proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag enanderepublikaties vanhet
Proefstation gratis.Debijdragenvoorhetbegunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersonen inNederlandminimaal ƒ25,-perjaar,voor natuurlijke personen
inhetbuitenland ƒ50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ50,-perjaar.
Bijdragenkunnenondervermeldingvan 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tennamevan Proefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

Defruitteeltin 1978
Voorde Nederlandse fruittelerswas 1978eenjaarvanuitersten.Defruitvoorraden,diebijhetbeginvanhetverslagjaar nogaanwezigwaren,warenafkomstigvandeookEuropees gezienkleine oogst 1977.Dit leidde toteengoed
prijspeilvoor onsbewaarfruit.Eengoedebezettingmet gemengdeknoppen,het
wegblijvenvanvoor debloei schadelijke nachtvorsten eneengoed groeiseizoen
zorgdenvooralbij appel in 1978voor eengrote oogst.Voor appels isdehandelsproduktie 490.000 ton.Na 1964 isslechts in 1971 de produktie nog groter
geweest,namelijk 520.000 ton,maar toenwas de oppervlakte beplantmet appels
inons land nog ruim 20%groter dannu.Perha gerekendwas er sprakevan een
recordoogst.Erwerd verder een zeerredelijke perenoogst binnengehaald, terwijl ook depruimenoogst zeer grootwas;inveel gevallen slaagdemen erbij
deze fruitsoort niet involdoende vruchtdunning uit tevoeren.De grote omvang
vanhet aanbodbij pruim envooralbij appel resulteerde in teleurstellend lage
prijzenenbijde jaarwisselingwaren de appelvoorradennogongekend groot.
Financieelvoor de telersdus een zeermager jaar.
Kwalitatief stelde de appeloogst inveel gevallen teleur doordat devruchten
weinigblos hadden (Cox'sOrange Pippin)endoordat erveel (te)kleine
vruchtenvoorkwamen.Vooralbij GoldenDelicious was deverruwing vandevruchtschil ernstiger dan indevoorgaande jaren. 'Stip'en 'zacht'kwamen echter
weinigvoor.
Bijde gewasbescherming in 1978moet genoemdwordendateen onrustbarende
uitbreiding optrad van aantasting vanperebomendoorbacterievuur.Helaas is
nog geen afdoende voorbehoedende bestrijding bekend.Latenwehopen datde uitbreiding isontstaandoorbijzondereweersomstandigheden in 1978.Bijdefruittelerswas opnieuwbelangstelling voor devoorlichting over de geleide bestrijdingvanplagen.Debestrijdingvan ziekten enplagen leverdeverder geen bijzondere problemenop.
Indevruchtboomkwekerij leidde de overwegend wat sombere zomer inde
meeste gevallen totwat lichtere envooralwatminder goedvertakte bomen.Dit
plantmateriaal konweer vlotwordenverkocht.De overvloedige regen innovember
endevorst indecember maaktendat eengroot deelvande aflevering vande
bomennaarhetvoorjaar moestworden uitgesteld.
Dank zij goede prijzenwerdenmet de teeltvan aardbeien onder verwarmd
glasbevredigende uitkomstenbehaald;voor dekoudglasaardbeienwarende prijzen
echter te laag.Devollegrondsaardbeien hadden te lijdenvanveel regen tijdens
deoogst.Dit leidde totverlies door rot entoteenminderhoudbaar produktwat
deprijsweer onder druk zette.Het prijspeilvoor de fabrieksaardbeienwas laag.
Metde aanvoervandeaardbeiennamidden juliwerdenopnieuw goede resultaten
behaald.
Bij dehoutigekleinfruitgewassenwashetvooralhet rode-bessenras Jonkheervan Tets,datgetroffenwerd door deregen.Voor de overige rode-bessenrassen,de zwartebessen,dekruisbessen,de frambozenendebramenwas het
seizoen zowelwat produktie alsprijsbetreft zeerredelijk.Dit gold ookvoor
deblauwebessen.Bijdit gewaswerd voorheteerst inons land gebruik gemaakt
van eengroteAmerikaanse oogstmachine.

Het Proefstationin 1978
Voorhet Proefstation zoudenwe 1978kunnenkarakteriseren alshet jaarna
devieringvanhet jubileum.We tradenminder naarbuiten omdatwehet vorig
jaar al zovelenhaddenbereikt.De in 1977 inhet jubileumprogramma opgenomen
studiedag voor lerarenbijhet fruitteeltonderwijsbleek echter zoineenbehoefte tevoorzien,dat deze ook dit jaar isherhaald en,gelet opde reactie
vandedeelnemers,zalditook inkomende jarenhet geval zijn.
Inde zomervanhetverslagjaar kondevoorzitter vanhetbestuur,deheer
ir. J.Minderhoud, de installatiewaarmee alle percelenvan de proeftuinvan
water kunnenwordenvoorzien— bekostigd uit het jubileumgeschenk vanhetbedrijfsleven aanhet Proefstation— inbedrijf stellen.De installatie omvat
vierbronnetjes,eenontijzeringsinstallatie,eenvoorraadbasin enover dehele
proeftuin eenbuizennet,waarop eenberegeningsinstallatie en druppelbevloeiing
voor elk perceel afzonderlijk kunnenworden aangesloten.
Verderkwam inhetvoorjaar deuitbreiding vandebarak 'de Stoof'gereed.
Vandedaarinopgenomen ontvangst-en instructiezaal kon echternoggeengebruikwordengemaakt omdat noggeenmeubilair terbeschikking konworden gesteld.
Vandevele zakendie ophet Proefstation inonderzoek zijnwil ikhier
slechtswijzenopenkele aspecten zoals opdenauwe samenwerking diedit jaar
bestondmethet grote fruitteeltproefstation teEastMailing (Engeland). Twee
onderzoekers vandit proefstationkwamennaarWilhelminadorp ommethunapparatuur lichtmetingen tedoen inonze plantsystemenproef en inEast Mailing nam
menook Zeeuwse Cox'sOrange Pippin-appels op inhunbewaaronderzoek. Verder zij
vermeld dat eennieuweplantsystemenproef werd geplantwaarindemomenteelgeplante systemenwordenvergeleken endat onderzoek isbegonnenomna tegaan
hoe groot devochtbehoeftevanfruitbomen is.Hierbijwordt dekwestievande
kantvandeverdamping énvan dekantvandevochttoestand van de grondbenaderd.Tot slotblijkt dathet enige jarengeledenbegonnen onderzoek inde
vruchtboomkwekerijbegint te leiden tot steedsmeer contactenmetvruchtboomkwekers envoorlichters.Erworden dan ook steedsmeer problemen opdit terrein
aangedragen.
Ookwat dekleinfruitteelt betreft ziethet ernaaruitdat ermeer gerichte
contacten tussenhetbedrijfsleven enhet onderzoek komen.Nadat in 1977de NTS
eengewassencommissieaardbei inhet levenhad geroepen,heeft deNFOnu deaanzet gegevenvoor deCommissie Houtige Kleinfruitgewassen.
1977wasvoorhetProefstation ookhet jaarwaarinde laatste voorbereidingen
getroffenmoestenwordenomde particuliere stichting over tedoengaan ineen
overheidsstichting.Demedewerkers zullendaartoe per 1-1-1979overgaan in
dienstvanhet Ministerie vanLandbouw enVisserij envoortaan zaldeMinister
opvoordracht vandeverschillende organisaties uithetbedrijfsleven,debestuursledenbenoemen.Eenal lang slependekwestie ishiermee afgerond.
Door de inzetvandemedewerk(st)ers endank zijdegoede sfeerwaarin
'Wilhelminadorp'weerkon samenwerkenmeto.a.defruitteeltproeftuinen,deinstellingenvan landbouwkundig onderzoek endevoorlichtingsdienst was ook 1978
voor onsweer eenvruchtbaar jaar.
R.K.Elema,directeur

BESTUUR (per31december 1978)

BestuurvandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde van:

Ir. J. Minderhoud,
Wilhelminadorp,voorzitter

Koninklijke Maatschap tusseneigenarenvangronden indeWilhelminapolder endeOost-Bevelandpolder

E.H.M.Jongerius,
Houten,vicevoorzitter

Centraal Bureauvande Tuinbouwveilingen in
Nederland

J.Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatievande Tuinbouwveilingen
inZeeland

L.J. Nijsten,
Sittard, penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige leden :
Ing. J.Burger,
Goes

Nederlandse Bondvan Boomkwekers

N.J.J.Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W.deJager,
Kapelle

Kring Zeeland NederlandseFruittelers Organisatie

C R . T . Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatie vande Tuinbouwveilingen
in Zeeland

J.A.M.Musters,
Dinteloord

NederlandseFruittelers Organisatie

L.J.M.E.vanWagenberg,
Heusden a/d Maas

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

adviseur:
Ir. H.Sytstra,
Goes
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Consulentvoor deTuinbouw 'Zuid-WestNederland'

PERSONEEL (per31december
1978)

PROEFSTATION VOORDEFRUITTEELT
Directeur:Ir.R.K.Elema
Adjunct-directeur:Dr.Ir.S.J.Wertheim

Afdeling teeltonderzoek grootfruit
Dr.Ir.S.J.Wertheim(hoofd)
Teeltonderzoek

boomgaard

Dr.Ir.S.J.Wertheim (onderzoeker)
J.L. Baarends (tevensbuitenlandse excursies)
M.L. Joosse
F. Nijsse
Teeltonderzoek

plantmateriaal

Dr.Ir.H.J.vanOosten (onderzoeker)
J.M.deGroene
Gebruikswaarde onde rzoek
Ing.P.D.Goddrie

Afdeling teeltonderzoek k l e i n f r u i t
Ir.J.Dijkstra (hoofdenonderzoeker)
A.A.vanOosten

Afdeling Bodemkunde
Dr.Ir.P.Delver (hoofdenonderzoeker,gestationeerd doorhetInstituutvoor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))
Laboratorium
J.Oele (hoofd)
G.Kenson
Mej. M.C.M. Smits
Veld- en

potproeven

Ing.P.J.Bolding
J.deSchipper
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Afdeling fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)

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

Veld- en

potproeven

Ch.A.R.Römer
J. de Schipper

Afdeling entomologie
Drs. D.J. de Jong (hoofd enonderzoeker, gestationeerd doorhet Instituutvoor
Plantenziektenkundig Onderzoek teWageningen)
H.Beeke
W.Remijnse

Afdeling fytopathologie
Drs. H.A.Th,vander Scheer (hoofd en onderzoeker)
J.P.A.vanDieren
H.J.Wondergem (gestationeerd door deNationale Raad voorLandbouwkundig OnderzoekT.N.O. te 'sGravenhage)

Afdeling economie
J.Goedegebure (onderzoeker, gestationeerd doorhet Landbouw-Economisch
Instituut te 'sGravenhage)

Afdeling algemene zaken
Mej. J.Hamelink (hoofd)

Administratie
Mevr.A.M.Th,vandeRijt-Mateijsen (directiesecretaresse)
Mevr.T.L. Buizer-Schuit
Mej. J.N. Verrijzer

Huishoudelijke

dienst

Mevr.E.M.A.van Iwaarden-Asselman
Mej. P.C.de Smidt

Stafmedewerker/redacteur/bibliothecaris
Ing. Tj. vander Kooi

12

Statisticus
J.P.A.vanDieren

Technicus
J. vanDalen

Proeftuin
J.J. Lemmens (chef)

Grootfruit
P. Proost (adjunct chef)
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A.J.P.vandeWaart
A.deWitte

Kleinfruit
L.Nijsse (adjunct chef)
K.de Koeijer

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

Coördinatie

praktijkonderzoek

Ir. J.Dijkstra (hoofd)
Ing. J.H. Bootsma (proeftuinKraggenburg)
A. Scholtens (proeftuin Geldermalsen)

Bedrijfs takeoonoom
vacature

Algemeen specialist

grootfruit

vacature

Algemeen specialist

kleinfruit

J. Blommers

Bodemkundige
Ing. A. Pouwer (gestationeerd bijhet Consulentschap inalgemenedienst voor
Bodemaangelegenheden teWageningen)
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ALGEMEEN

Bestuur
Hetbestuurvergaderde op 16maart teUtrecht enop 21augustus teWilhelminadorp.Op 21 augustus namenhetbestuur endedirectie tevens officieel het
voltooide jubileumgeschenk ingebruik, teweten 4bronnetjes,eenontijzeringsinstallatie,eenwaterbasin eneen leidingnet over deheleproeftuinmetaansluitingenvoordruppelbevloeiing envoor deverplaatsbare beregeningsinstallatie

Personeel
Inhetverslagjaar tradenenkelemutaties op indepersoneelsbezetting enwas
erook een 25-jarig ambtsjubileum tevieren.Op 3maartwashet namelijk 25jaar
geledendatdeheer F.Nijsse indienst trad bijde toenmalige Vereniging
'Zeelands Proeftuin'.Hieraanwerd ineenpersoneelsbijeenkomst op 3maartaandacht besteed.
Deheer I.A. Goedbloed vandeafdeling Fysiologie vertrok per Ijuliomzijn
opleiding aandeHogere Technische School af teronden;inzijn functiewerd met
ingangvan 1septembermevr.E.J.M.v.d. Borgt-Satink aangesteld.Op 1juligingdeheerL.
Uitterlinden- algemeen specialist grootfruitbijhet C.A.D.voor deFruitteelt
metpensioen.Deheer Ir.T.H.Edens,bedrijfstakeconoombijhet C.A.D.voor de
Fruitteeltwerd met ingangvan 1september overgeplaatst naarhet Proefstation
voor deBloemisterij inNederland teAalsmeer enwerd daar niet alleenbedrijfstakeconoom Bloementeeltbijhet C.A.D.voor deBloemisterij,maar tevenshoofd
vandeafdeling Economie,Arbeid enMechanisatie.Mevrouw A.Duyzer-van derMaas
vandeafdelingAdministratievertrok per 1november;inhaar plaatswerd met
ingangvan 10november mej. J.N. Verrijzer aangesteld.
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Lezingen
J. Blommers
-Onderzoekprogramma 1978-10februariteBreda,GewassencommissieAardbeivan
de N.T.S..
-Deteeltvanhoutigekleinfruitgewassen-23november 1978teLelystad,Afd.
LelystadvandeKon.Mij.TuinbouwenPlantkunde.
Ing. J.H. Bootsma
- Proefresultatenvandeproeftuin 'DeMeergronden'-13december teAduard,
N.F.O.Kring Noord.
Dr.Ir.

P. Delver

- Neue ErkenntnisseinderObstbaumdüngung-10januariteMeranoinItalie,
VereinigungderAbsolventen Südtiroler Landwirtschaftschulen.
-Oorzaken,bestrijdingenvoorspellingvanstip-9februariteZwaag.ProefstationsdagenfruitteeltdagvandeN.F.O.Kring Noord-Holland.
Ir. J.

Dijkstra

-Cultivationofstrawberries-23oktober teWageningen,8th International
CourseonVegetable Growing (I.A.C.).
-Watergevenbijkleinfruit-16november teGeldermalsen, landelijkekleinfruitteeltdag.
Ir. T.H. Edens
- Economische aspectenvandefruitteelt-31januariteBoekei,N.F.O.Kring
Noord-Brabant.
Ir. R.K. Elena
- Waaromzoveel aandachtvoordevruchtkwaliteit?-9februariteZwaag,
ProefstationsdagenfruitteeltdagvandeN.F.O.Kring Noord-Holland.
- Sterke,maarookzwakkepuntenvandeNederlandse fruitteelt-10maartte
Utrecht,AlgemenevergaderingvandeN.F.O..
-DeconcurrentiepositievandeNederlandseFruitteeltinhetinternationale
krachtenveld-22augustusteBunnik, 'Appel-appèl'vanhetCentraal Bureau
vanTuinbouwveilingen.
-Hetrapportvandewerkgroep Verbetering ConcurrentiepositievandeNederlandseFruitteelt-12december teZwaag,N.F.O.Kring Noord-Holland.
Ing. P.D. Goddrie
- Hetrassenonderzoek-10januariteSteenbergen,Fruitteeltstudieclub SteenbergenenOmstreken.
-Nieuwe rassen-15februariteAduard,N.F.O.Kring Noord-Holland.
- Toekomstverwachting voordenieuwe rassen-21maartteFijnaart,N.F.O.Afd.
West-Noord-Brabant enSint Philipsland.
-Onderzoek naardegebruikswaardevannieuwe rassen-22maartteKraggenburg,
Vereniging totBevorderingvandeFruitteelt indeIJsselmeerpolders.
-Nieuweappelrassen-8meiteVisé (België),FruitteeltcongresvanLaLigue
PomologiquedeLiègeinsamenwerkingmetdeBelgischeFruittelersorganisatie.
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J. Goedegebure
- Bedrijfseconomischeaspectenvanintensieve appelbeplantingen- 15november
teAduard,N.F.O.Kring Noord.
J. J. hemmens
- Nieuwsvandeproeftuin teWilhelminadorp-22februariteKlaaswaal,N.F.O.
Kring Zuid-Holland enop1maart teKraggenburg,N.F.O.Kring IJsselmeerpolders
L.

Nijsse

- Nieuwebindmaterialenindekleinfruitteelt-23januariteKapelle,Studieclub KleinfruitteKapelle.
- Resultatenuithetaardbeienonderzoek -31januariteKapelle,Verenigingvan
OudleerlingenvanTuinbouwwintercursussen endeveilingKapelle.
-Rassenkeuze rodebessen-13februariteKapelle,Studieclub Kleinfruitte
Kapelle.
A.A. van Oosten
-Onderzoekresultatenbijhoutigkleinfruit-31januariteKapelle,Vereniging
vanOudleerlingenvanTuinbouwwintercursussen endeveilingKapelle.
-Deteeltvanframbozen-18december teKapelle,N.F.O.Afd.Kapelle,StudieclubKleinfruit enVerenigingvanOudleerlingen Tuinbouwwintercursussen.
Dr.Ir.

H.J. van Oosten

- Ervaringenmetvirusvrij plantmateriaalenklonenselectie-14maart teDronten
N.F.O.Afd.Oostelijk Flevoland.
Drs. Ü.A.Th, van der Scheer
- Researchonsupervised orintegrated controlofdiseases inapple inthe
Netherlands-27januari teBologna (Italie),bijeenkomst Werkgroep 'Geïntegreerdebestrijdingvanplanteziekten'vandeI.O.B.C./W.P.R.S..
-Onderzoek naarhetoptredenendebestrijdingvanenige schimmelziektenbij
aardbeien- 10februariteBreda,vergaderingGewasseneommissieaardbeivandeN.T.S.
-Wortelknobbel indevruchtboomkwekerij -30maartteUtrecht,vergaderingvan
aangeslotenen indeAfdeling FruitgewassenvandeN.A.K.-B..
- Chippingofloppingsandtheriskof Nectria galligena attack inapple orchards
-9meiteGent (België), Internationaal Symposiumvoor Fytofarmacieen
Fytiatrie.
- Overwinteringofthepathogenandratingof 'secondarymildew' inrelationto
susceptibility ofapplevarieties to Podosphaera
leuaotricha
- 9meiteGent
(België), Internationaal Symposium overFytofarmacieenFytiatrie.
- Phytophthora
diseasesofstrawberry intheNetherlands andresultsofsome
trials carried outtocontrol thesediseases-26september teDundee (Engeland),MeetingEuropeanDiscussion Groupondiseasesofstrawberry causedby
Phytophthora spp.
Dr. J. Tromp
- KwaliteitvanGoldenDelicious-9februariteZwaag,Proefstationsdagen
fruitteeltdag,N.F.O.Kring Noord-Holland.
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Dr.Ir.

S.J.

Wertheim

- H e t plaiitsysteem- 10januari te Steenbergen, Fruitteeltstudieclub.
- Plantsysteem envruchtkwaliteit -9 februari teZwaag,Proefstationsdagen
fruitteeltdag,N.F.O.KringNoord-Holland enop 15februari teAduard,N.F.O.
Kring Noord.
- Mogelijkheden enmoeilijkhedenvandichtebeplantingen ennieuwe plantsystemen
- 3maart teBemmel,N.F.O.Kringen RijnenWaal en IJsselstreek/Lijmers.
- Groeiregulatoren inde fruitteelt - 10november teWageningen,CommissiePlantenregulatorenT.N.O..

Buitenlandse reizen
Op 26en 27januari namDrs.H.A.Th,vander Scheer deel aaneenbijeenkomst
van dewerkgroep 'Geïntegreerde bestrijding van planteziekten'vandeI.O.B.C./
S.R.O.P. teBologna (Italië)methet doel demogelijkheden tebesprekenvan een
geleide of geïntegreerde bestrijding van ziekten indefruitteelt.
Op 9mei namDrs.H.A.Th,vander Scheer deel aanhet 30ste Internationaal
Symposium overFytofarmacie enFytiatrie teGent (België).
Ir. J. Dijkstra,L.Nijsse,C.Geense (C.T.Goes)enA. Schalk (C.T.Tiel)
maaktenvan 19tot 24juni eenstudiereis naar Engeland.
Van9 totenmet 15julibezochten Ir.R.K.Elema enIng.H.J. Mandersloot
(C.A.D.-PlanteziektenenOnkruidbestrijding indeTuinbouw)fruitteeltgebieden
inZuidoost-Frankrijk enZuidwest-Duitsland omde toepassing van geïntegreerde
bestrijding inde praktijk tebestuderen.
Dr.Ir.H.J. vanOostenenDr.Ir. S.J. Wertheimbezochtenvoor algemene oriëntatievanaf 28augustus tot8 september inEngeland diverse instellingenvan
fruitteeltkundigonderzoek.
Van 16totenmet 23septemnermaakten Ir.R.K. Elema, Ir.A.A.M. Sweep
(Centraal BureauvanTuinbouwveilingen),Ir.J.J. Pape en Ir.W.J.T.v.d.Ven
(DirectieAkkerbouw enTuinbouw)een studiereis naar Zuid-Tirol,Trente (Italië)
enhet Bodenseegebied (West-Duitsland) omkennis tenemenvanderecente ontwikkelingen inde organisatie vande fruitafzet indeze gebieden.
Drs. H.A.Th,vander Scheernamvan 25 tot 28september deel aaneenbijeenkomstvande 'EuropeanDiscussion Group ondiseases of strawberry caused by
Phytophthora
spp.teDundee (Engeland)voor eenbesprekingvanhet onderzoek
naar ziektenbij aardbei,veroorzaakt door Phytophthora-soorten.

Diversen
In 1978bezochten 877 personende proeftuin.Hiervankwamen 591 uithet buitenland enwel uit 18landen, teweten:Amerika 46;Argentinië 16;België58;
Canada 1;Denemarken 8;Duitsland 228;Engeland 39;Frankrijk 124;Ierland 2;
Indonesië 1;Italië 51;Kenia 2;Polen 2;Roemenië 2;Rusland 2;Tunesië 1en
Zwitserland 8.
Verschillende studenteneneengastmedewerker brachten eendeelvanhunpraktijktijd door opverschillende afdelingenvanhet Proefstation zoalsuit de
volgende opsommingblijkt:
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Mej. T.vandeRijdt (RijksHogere Tuinbouwschool -Utrecht)vanaf begin
januari tot enmet 15maartbij de afdelingEconomie;
Mej. C.Bakker (Middelbare Tuinbouwschool 'Huis teLande'-Rijswijk)vanaf
april totenmet junibijdeafdelingenEntomologie/Fytopathologie;
W.Voogd (Rijksuniversiteit -Utrecht)vanaf 15mei tot enmet 14julibij
deafdeling Entomologie;
Ir. S.Stamencovic (InstituutvoorFruitteeltkundig Onderzoek -Cacak,
Joegoslavië)vanaf 15mei tot 13oktoberbij de afdelingEntomologie;
F. Schijven (Rijksuniversiteit -Utrecht)vanaf 1juni toteind decemberbij
de afdeling Fytopathologie.
Dit jaarwarenL.Uitterlinden enDr.Ir. S.J. Wertheim injuni rijksgecommiteerdevoorhet onderdeel fruitteelt tijdensdeexamens aandeRijks Hogere
Tuinbouwschool teUtrecht.
Maar ookbijhet gevenvan onderwijswasmen actief.ZohieldenH.Beeke,
Ing.P.D. Goddrie,Drs.H.A.Th,vander Scheer enDr.Ir. S.J. Wertheim inleidingenvoor lerarendiehetvak fruitteelt gevenopmiddelbare enhogere tuinbouwscholen tijdensde op 15augustus teWilhelminadorp gehouden applicatiedag
engaf Drs.D.J. de Jong op 19december eveneens teWilhelminadorp een gastles
aanleerlingenvande Rijks Middelbare Landbouwschool teGoes.
Op9 februarivond inZwaag de insamenwerkingmet deN.F.O.Kring NoordHolland georganiseerde Proefstationsdag enfruitteeltdag plaats.Tijdens deze
bijeenkomst behandeldenmedewerkers vanhet Proefstation actuele onderwerpen.
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DE PROEFTUIN

Inhetseizoen 1978wasernauwelijks sprakevanwinterweer.Hetvoorjaarwas
vrij zachtendroog.Ditlaatste goldookvoordemaanden aprilenmei.Delaagste temperaturenwerdenop5februari (-6,1°C)en31december (-10,1°C)gemeten.
De totalehoeveelheid neerslag bedroeg in197a633,2mm.Hetaantal zonne-uren
over 1978(1373uur)wasietshogerdanin1977(1271,7 uur).

Grootfruit

'

J.J. Lemmens

Gelukkigwerdenweditvoorjaar gevrijwaardvannachtvorst.Hetbeginvande
bloeivandepruimenwerd op13aprilwaargenomen,voor appelwasditop2mei
envoor peer op 12april.Debloeiperiode verliep zeervlotenduurde slechts
drieweken, terwijldemeeste pererassen reedsnatweewekenuitgebloeid waren.
De sterkwisselende temperaturen endrogeennatteperioden tijdensenkort
nadebloei zijnermisschiendeoorzaakvandaterlandelijk aanzienlijk meer
verruwing optrad daninandere jaren.OpdeproeftuinvanhetProefstationviel
deverruwing echtermeeenwerd—dehagelschade buitenbeschouwing gelaten—
eengoedekwaliteit geoogst.Dezehagelschade ontstond op23junienwasvoor
demeeste rassen ernstig,want80à90%vandevruchtenwerd geraakt.Dithad
geennadelige gevolgenvoordeopbrengsten,want dezewaren zowelvoor appel
alspeer goed totzeergoed.
Watdefenologie dierlijke parasietenbetreft,kenmerktehetjaar 1978zich
dooreenlagespintpopulatie.Eénbespuiting kortnadebloeibleek afdoendete
zijn.Bijdemeerrijïge systemenmoest echter twee-ofdriemaal tegen spintgespotenworden.
De perebladvlo,dieinvoorgaande jarenveel problemengaf,konditjaarmet
éénbespuitingmethetnieuwe middelAmbush volledig bestredenworden.
De schade aangericht doorvogels aanfruitgewassenneemt jaarlijkstoe.
Vooralvroegrijpende engekleurde rassenwordenhetdrukstbezocht.Omdeproefresultaten niet teverstorenmoetendezemetgoedsluitende netten afgeschermd
worden.
Vanderegeninstallatie (onderdeel jubileumgeschenk)werd in1978aleen
dankbaar gebruik gemaakt.Diversepercelenkunnennualdoormiddelvandruppelbevloeiing hetzijdooreenregeninstallatievanwaterwordenvoorzien.
Doordegunstigeweersomstandighedenkonreeds eind december 1977eenaanvangmetplantengemaaktworden.Bijherinplantwerdhetplantgatmetpotgrond
behandeld.Perplantgatwerd 20liter potgrondvanhetmerk 'Triomphno.17'
gebruikt.Omdestartvandepasgeplantebomen zovlotmogelijk tedoenverlopen,krijgenallepasgeplantebomenbehalveeenplantgatbehandeling enhet
afdekkenvandeboomspiegelmetchampignonmest ooknogwaterviaeendruppelbevloeiings-ofregeninstallatie.Door dezemaatregelenverliepdeaanslag zeer
vlot enwasdegroei goed totzeer goed tenoemen.Devolgende proevenwerden
geplant:
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Plantsystemenproef

- appel (perceel

2)

Indeze proefwordtbeoogd eenantwoord tegevenopdenog steedsopenvraag
opwelkewijzebijgrote aantallenbomenperha debomenhetbeste gerangschikt
kunnenworden enwelke snoeiwijzedaarbijhetbestepast.

Vergelijking

van tussenstammen voor Winston (perceel

14e)

Indezeproef zalwordennagegaan ofhetgebruikvaneen tussenstam voordelen
biedtbij deopkweek als slanke spil.voorWinston enwelke tussenstam devoorkeurverdient.

KIeinfruit
L.Nijsse

Deweersomstandigheden in 1977warenniet onverdeeld gunstigvoorde teelt
vankleinfruit.Rond 10april,aanhetbeginvandebessenbloei,viel ernog
flinkwat sneeuwbij lage temperaturen.Bijdevroegbloeiende rassenrode en
zwartebessenheeftditwatbladschade of later ruiveroorzaakt.Vanafmei tot
midden juniwashetvrijdroog.Eindmeimoest inalle gewassenberegend
worden. Inde tweedehelftvan juni sloeghetweer om,waarnahetdehele aardbeiplukperiode ergnatbleef.
Deaardbeien indenormale teelt gavenhogekg-opbrengsten. Inalle rassen
kwamwatvruchtrotvoor,maar overhet geheel gezienwas ditvanweinigbetekenis.Afgezienvaneenkorteperiodemet lageprijzen,juist indehoofdpluk,warende prijzenvoor de goedekwaliteit,voor deversemarkt,hoog.
De nateeltvanaardbeienmet remonterende rassenengekoelde planten slaagde
goed.De teeltmetgekoeldeplantengafeenhogekg-opbrengst ende oogsthiervanviel grotendeels buitende natte periode.Vande teeltmet remonterende
rassen stelde degroei teleur.Hierdoorbleef dekg-opbrengst telaag.Nogmeer
aandachtvoor deorganische stofvoorziening,endaarmee samenhangend,debodemvruchtbaarheid isnodig.
Hetbeginvande rode-bessen- enframbozenplukviel nog indenatteperiode,
waardoor aanderodebessen,metnameJonkheervanTets,veel schadewerdveroorzaakt.Deandere rode-besserassen gaveneengoedeproduktie.De prijsvoor
de goedekwaliteit rodebessenwashoog.
De zwartebessengaveneentopoogstvangoedekwaliteit,waarvoor eveneens
eengoede prijsbetaald werd.
De frambozenondervonden nietveel schadevandenatteweersomstandigheden.
Welwerdende plukpaden tijdens deoogst ergstuk gelopen. Inhetalgemeengaver
de frambozenhogekg-opbrengstendie goedbetaaldwerden.
Debramenontwikkelden zich gunstig.BijThornless Evergreenblevenveel
knoppenachterbijhetuitlopen inhetvoorjaar.Wellicht isditeengevolgvan
depittigevorst infebruari,toende temperatuurbovende sneeuw nog daalde
tot-9°C.BijHimalaya,waar ditverschijnsel eveneensvoorkwam,werd ditgecompenseerd door eenvervroegde engrotere nabloeiuitdeokselsvandevruchtstengels.Thornless Evergreen geeft geennabloei,zodatdeze te laag inopbrengstbleef.Begin septemberveroorzaakte eenhevige stormveel schade aande
bramen.Vooral degedoomde rassenzijnhiervoor gevoelig.
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In v e r s c h i l l e n d e bramerassen kwam heksenbezem voor. De besmetting van d i t
v i r u s i s w e l l i c h t met geïmporteerd m a t e r i a a l meegekomen. De a a n g e t a s t e planten
z i j n gerooid en verbrand.
Hieuwe proeven
Met aardbeien werden verschillende
nieuwe proeven aangelegd. Het planten kon
aanvankelijk
onder goede omstandigheden plaatsvinden.
Rond half augustus zorgde
hevige regenval voor vertraging bij het planten. In verschillende
rassenproeven
is een 30-tal rassen of selecties
uitgeplant.
In een klonenproef met Gorella
wordt een aantal klonen, van in-vitro-cultuur
afkomstig, vergeleken met normaal
vermeerderde planten. Ook zijn van een 10-tal rassen in-vitro-planten
en normaal
vermeerderde naast elkaar uitgeplant.
In een rassenvergelijking
voor de teelt
onder plastic worden Karina, Elvira en Sivetta beproefd. Hierop komt een proef
met kleine tunnels en flodderplastic
met daarnaast onbedekt. Voor de gekoelde
teelt is een wachtbed met Sivetta
aangeplant.
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AFDELING TEELTONDERZOEK GROOTFRUIT

ProjectPFW2(IVT 165,Groot Fruit 6): Hetgebruikswaardeonderzoek grootfruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaarvan 1978werden indeeerste toetsing55nieuwe rassenaan
derassencollectie toegevoegd, zodat indat jaar 155appelrassen in toetsing
waren.
Debloeivan deverschillende appelrassenwas inhet algemeen zeerovervloedig. Dankzijgunstigweer tijdens debloei endebinnenderassenpercelen uiteraard zeer grotekans op onderlingebestuivingwas ook devruchtzetting zeer
goed, zodatvele rassen sterkmoestenworden gedund.Helaas gingnog tijdens
het dunnenveelvan dekwaliteit verloren dooreenkorte maarhevige hagelbui
op 23juni.
Opvallendwas dat dit jaar,in tegenstelling totvoorgaande jaren,deoverlastvanvogelsbij devroegste zomerrassentamelijk geringwas;slechtsbij
enkele rassen zoals RodaMantet enI.V.T.5529-129washet nodig beschermende
netten aan tebrengen.Ookaanheteindevanhetplukseizoenwerdvrijwel geen
hinder vanvogels ondervonden.
Evenalsvoorgaande jaren trokeen aantalrassenweer sterk debelangstelling
vandebezoekersvan de rassenpercelen. Dit warenmet namederassenElstar,
Summerred,Jonagold,Gloster 69enAkane.
Akanevaltvooral op door zijn zeer fraaie rodekleur.De groei opM.9
blijft zwak,vooral ook door de jaarlijkse goedevruchtbaarheid. Doorhetkleine
boomvolume isdeproduktie perboom aande lagekant.De smaakvan dit Japanse
ras ismatig endoetnogal aan Jonathan denken.Deplukvindt omstreeks begin
september plaats,waarnahet ras goedvijf tot zesweken indekoelcel tebewaren is.Vooralvanwege de onvoldoende smaakmoetAkane niet als eenmogelijke
verbetering of aanvullingvanhetbestaande sortimentwordenbeschouwd.
Het enthousiasme voor Elstar isin 1978inhet algemeen enigszins bekoeld
vanwegehet feit datvooral inwat oudere bomen dekleurnogal tegenviel.
Slechts devruchten aan debuitenzijde vandeboomwaren involdoende mategekleurd.Teneindezoveelmogelijk goed gekleurde Elstar tekunnen oogsten zal
bijde snoeivan dit ras terdege geletmoetenworden opvoldoende lichttoetreding indeboom.Deproduktie vanElstarblijft jaarlijks goed;ook de smaak
wordt doorvrijwel ieder zeer gewaardeerd.
Totnu toe lijkt Gloster 69 tevoldoen aanhet criterium 'eenrood-gekleurde
en goed tebewaren appel'.Deproduktie van dit ras isuitstekend. Doordat in
1977onvoldoendewerd gedund,werd indat jaareen zeerhoge opbrengst van39,1
kg perboomverkregen;het gemiddeldvruchtgewicht was toenechter slechts
127g. Inhetvoorjaarvan 1978was er danook sprakevan eenbeurtjaar envan
nauwelijks enigebloei;tochwerd dit jaar eenopbrengst verkregenvan 26,8kg
perboom,waarbijhet gemiddeld vruchtgewicht 189gbedroeg.Het lijkterop dat
devruchtzetting bij Gloster 69 zeer gemakkelijk plaatsvindten datelkebloem
eenappelwordt.Inbinnen-enbuitenland werd de afgelopen jaren tevens deongevoeligheid voornachtvorst tijdens debloei geconstateerd. De indruk bestaat
datdit ras aandeboommakkelijker opkleur komt danandere gekleurde rassen
zoalsbijvoorbeeld Elstar enJonagold.Hierbij zaldegroeiwijzevan de tamelijk
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openboomvrij zekereenrol spelen.De smaakvan Gloster 69wordt insmaaktoetsen inhet algemeenmaarmatig gewaardeerd.Wellicht isde toegepastemethodevanbewaring (gewonekoelcel,4°C)voor dit rasniet demeest geschikte
voorhetverkrijgenvaneen zogoedmogelijke smaak.
Jonagoldblijftuitstekend voldoenvoorwatbetreft desmaak endeproduktie.
Steedsmeer blijkt echter datdit ras tochniet eenechte rodebewaarappelis.
Vooral in 1978vieldekleur erg tegen,ondankswachtenmetde pluk toteind
oktober.Opdatmomentwaren devruchten aandebuitenzijde van deboom redelijk
opkleur;vruchtendiewatmeer indeboomhingen,waren zelfsbij deze late
pluk nogvolkomengroen.
In 1978isduidelijk gebleken dat Summerred gevoelig isvoorbeurtjaren.Na
onvoldoende dunning in 1977werd indat jaar een opbrengst van 22,2kg perboom
verkregen;het gemiddeld vruchtgewicht bedroeg toen slechts 119g.Dientengevolgewas demate vanbloei in 1978 zeermatig totslecht,zodatde opbrengst
perboom slechts 10,5kgbedroeg.Het gemiddeld vruchtgewicht was in 1978echter
211 g.Tegen eind augustus isdekleur van dit ras aan deboom zeermooi.Ligt
Summerred echter geplukt indekist danworden ookvele grauwgroene achterzijden
vandevruchten zichtbaar.Opdatmomentvalt dekleurvan Summerred bijzonder
tegen.
Steeds meerkomt ookhet ras Smoothee indebelangstelling.Het iseen inde
U.S.A. gevondenmutantvanGolden Delicious die opvalt door zijngavevruchtschil.Vruchtverruwing komt zeerweinig totniet voor.Voorwatbetreftvruchtvorm isdit rasvrijwel niet teonderscheidenvan Golden Delicious,terwijl ook
de smaak endebewaarbaarheid gelijk zijn aandievanhetuitgangsras.
Een inbegindecember 1977gehouden smaaktoets,waarvan de resultaten inhet
Jaarverslag 1977werdenvermeld,werd inhetvoorjaarvan 1978vervolgd. In
tabel 1zijn zowelderesultatenvan 1977alsvan 1978vermeld. Zoals uit deze
tabelblijktbleven Elstar,Jonagold enKarmijn de Sonnaville langhun goede
smaakbehouden;Gloster 69bleef ookna langebewaringmatigvan smaak. Bijdit
laatste rasmoetwordenopgemerkt datde toetsvruchten afkomstigwarenuit een
gewone koelcel;buitenlandse gegevenswijzen op eenbetere smaak na CA-bewaring.
Hoewel de smaakvan Granny Smith,geteeld inde proeftuin teWilhelminadorp,op
denduurwatbeterwerd gewaardeerd,werd deze tochals zeeronvoldoendebeschouwd.
Tabel 1.Waarderingvan desmaakvan elf appelrassen op drie tijdstippen.
Cijfers zijn gemiddelden van dertig proevers (I= zeer slecht; 10=
uitstekend).
Ras

Waardering op
1/12/77

Elstar
Jonagold
Karmijn de Sonnaville
Septer
Cox's OrangePippin
GoldenDelicious
I.V.T.5544-220
I.V.T.5544-146
Gloster 69
Schonevan Boskoop
Granny Smith

6,9
6,7
6,6
6,2
6,0
6,0
5,8
5,2
4,8
3,4
2,6

23/1/77
7,0
6,5
6,6
5,9
5,4
5,5
5,7
5,9
4,0
4,4
2,8

13/3/78
6,0
6,4
6,8
6,1
-•»
5,1
5,5
5,5
4,2
5,0
3,2

* Opdeze datum teverversleten.
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Ineen smaaktoets op 6november spraken 37personenhun oordeel uit overde
smaakvan de zomerrassen Summerred,Akane en Jamba 69die totdie datum ineen
koelcelwarenbewaard.Alsvergelijkingwerd indeze smaaktoets eetrijpe,in
eenschuurbewaarde,Cox's OrangePippingebruikt.Tussen Jamba69,Cox's
Orange PippinenSummerred bleek geenbetrouwbaar verschil inwaardering tebestaan;degemiddelde smaakcijferswarenrespectievelijk 6,2;6,1 en 6,0.Akane
werd betrouwbaar minder gewaardeerd met een gemiddeld cijfervan 5,0 (1=zeer
slecht; 10=uitstekend).
Op grondvan gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerden nahet
groeiseizoenvan 1978elf rassen gerooid vanwegediverse gebreken.

Peer
Inhet voorjaar van 1978werden inde eerste toetsing drienieuwe rassenaan
de collectie toegevoegd, zodat in 197834rassen in toetsingwaren.
Ookbij deperen trad eengoedevruchtzetting opnaeen inhet algemeen zeer
rijkebloei.Vooral destoofperenblijven jaarlijks goede opbrengstenproduceren (tabel 2).
Tabel 2.De gemiddelde opbrengst totenmet 1978van enkele stoofpererassenop
KweeAmet tussenstam Beurré Hardy,geplant inhetvoorjaar van 1972.
Ras
SaintRémy
GieserWildeman
Winterrietpeer
WitteKozijn

Kg per boom
81,1
49,2
45,2
37,6

Van de in toetsing zijnde rassen zijn er acht afkomstig uithetveredelingsprogrammavanhet I.V.T..Hoewel debomenvan deze selecties nog te jong zijn
omeen goed oordeel tekunnen gevenvalthetnu alop,dat ook peren reeds in
hun tweede groeijaarkunnen aanvangenmet produceren.Van de acht aanwezige
selecties zijner tweewaarvan devruchtsmaak dievan de goedsmakende Doyenné
du Comiceminstens evenaart.
De resultatenmet eenaantalmutantenvan standaardrassen zijn totnu toe
van dienaard dat gezegd kanwordendatbijmutaties van perenvrijwel nooit
sprake isvan eenverbetering vanhetmoederras.Ditblijktbijvoorbeeld het
gevalbij een spurtypevan Beurré Hardy, tweegrootvruchtige mutantenvan
Conference eneen spurtype van Doyenné duComice.Ook invoorgaande jarenwerdenreeds slechte ervaringenmet anderemutanten opgedaan;alleenmet Supertrévouxwaren deervaringen gunstig.Eventuele toekomstigemutanten dienendaaromsceptisch tewordenbezien.
Aanheteindvanhet groeiseizoen 1978werden zes rassen gerooid op grond
van gedurende eenaantal jarenverzameldegegevens.

Pruim
Inhetvoorjaar van 1978werd het rasEdda aande collectie pruimerassen
toegevoegd, zodat in 1978veertienrassen in toetsingwaren.
Zowel debloei als devruchtzettingwaren in 1978uitstekend, zodatvan alle
rassenweereenseenflinke oogstkonwordenverkregen.Vooral gezienhettamelijk geringe boomvolumevan Sanctus Hubertus op St.JulienAkanbij dit ras
gesprokenwordenvaneenhoge produktie.Vanwege de goede regelmatige opbrengst
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aande op St.JulienA tamelijk kleinblijvende bomen lijkthet gerechtvaardigd
dit ras aande praktijk als geschikt aan tebevelen.Eennadeel isde tamelijk
matige smaakvan Sanctus Hubertus,zeker invergelijkingmet de als standaardras aanvaarde Opal.
Aanhet eindvanhet groeiseizoenwerden geen rassen gerooid.

Lande lijke

rassenproeven

De landelijke rassenproef 71.0.3., geplant opM.9 inhetvoorjaar van 1971,
werd nahet groeiseizoen van 1978beëindigd. Zoalsblijkt uit tabel 3isKarmijn
deSonnaville indezeproef hetmeest produktief gebleken.
Tabel 3.Degemiddelde opbrengst inkg perboomvanvijf appelrassen opM.9 in
vier proeftuinen over de jaren 1972tot enmet 1978.Proef geplant in
voorjaar 1971.

Ras

Proeftuin
Ge1dermalsen

Karmijnde Sonnaville
Cox's Orange Pippin
Oranje de Sonnaville
Holstein
Alkmene

66,4
73,0
55,1
47,3
37,4

Kraggenburg
102,1
85,1
76,3
74,5
75,5

Numans
dorp *

Oosthuizen

Gemiddelde
vanvier
proeftuinen

96,1
83,3
59,8
64,3
66,4

89,7
70,7
63,9
68,6
- **

88,6
78,0
63,8
63,7
59,8***

* Opbrengstenvan 1973 t/m 1978.
** Rasuitgevallen doorwoelratbeschadiging.
***Gemiddelde van drie proeftuinen.
De rassenHolsteinenOranje de Sonnaville blijkennaeen aantal proefjaren
toch niet de gewensteverbetering of aanvulling van de inde praktijk voorkomenderassen op te leveren,zodat deze rassen inhet algemeenvoor aanplant inde
praktijk kunnenwordenvergeten.Ditbetekent echterniet datdeze rassen als
slechtmoetenworden aangemerkt.Vooral Oranje de Sonnaville iseen goedsmakende
appel,inhetbijzonderkortnadepluk.Daarna loopt de smaak echter nogal
snel terug.Alkmene ishetminst produktief;hetboomvolume isechter inde
meeste gevallen ook aanzienlijk geringer danvan devier andere rassen, zodat
dichter zoukunnenworden geplant.Dezevoorwatbetreft de smaakwat opCox's
Orange Pippin lijkende appel isbegin september plukrijp en is slechts enkele
weken tebewaren.Daarmee zoudit rasde leemte tussen James Grieve enCox's
Orange Pippinkunnen opvullen.
Eenuitgebreider verslag van deze rassenproef ismettertijd teverwachten.
De landelijke rassenproef 73.0.1., geplant opM.9 inhetvoorjaarvan 1973,
werd nahet groeiseizoen 1978eveneens beëindigd. Zoalsblijkt uit tabel 4is
ook indeze proef Karmijn de Sonnaville hetmeest produktieve ras geweest.
Hieropvolgde Elstarmet gemiddeld 16%minder opbrengst danKarmijn,maarmet
gemiddeld 16%meer opbrengst danCox's Orange Pippin.Voorwat betreft de drie
typenvanCox's Orange Pippinkanworden opgemerkt dat devirusvrije herkomst
T.61 duidelijk devoorkeurverdient boven de 'oude'niet getoetste Cox'sOrange
Pippinenhet type'Alofs'Cox'sSpur.Dit laatste typebleek op geenderproefplaatsen eenduidelijk spurtype-karakter tehebben.
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Tabel 4.Degemiddelde opbrengst inkg perboomvan tien appelrassen opM.9 in
vijf proeftuinen over de jaren 1974 t/m 1978.Proef geplant invoorjaar1973.

Ras

KarmijndeSonnaville
Elstar
I.V.T.5544-220
Cox's O.P. T.61
I.V.T. 5529-129
Cox's O.P.
I.V.T. 5529-46
Winstar
Alof's Cox's Spur
I.V.T. 5442-17

Proeftu in
Geldermalsen

Kraggen- Numansburg
dorp

Oosthuizen

Horst

81,6
69,0
66,5
54,1
43,3
41,9
36,9
42,1
37,9
34,0

68,7
61,3
63,5
48,5
55,0
40,3
46,6
31,9

90,9
88,4
73,0
77,5
62,4
49,2
54,4
40,2
34,2
43,8

83,3
66,6
79,6
54,3
24,2
36,8
34,6
53,0
43,5
33,8

24,7

88,4
63,2
52,7
58,0
50,6
46,2
39,0
41,9
39,0
31,6

Gemiddelde
vanvijf
proeftuinen
82,6
69,7
67,1
58,5
47,1
42,9
42,3
41,8
38,8 *
33,6

* Gemiddeldevanvier proeftuinen.
Vandevier I.V.T.-rassen ondernummer isalleen5544-220 een lang tebewaren
appel.Deproduktie ligt ophetzelfde niveau als dievanElstar enookvoorwat
betrefthetvruchtuiterlijk heeft 5544-220veelwegvanElstar;de smaak is
echter aanzienlijkminder dandievande uitstekend smakende Elstar.Het lijkt
zeergewenst I.V.T. 5544-220niet inhet rassenverkeer tebrengen;gebeurt dit
wel dan zoudekwalitatief mindere 5544-220als Elstarkunnenworden aangemerkt,
wat afbreuk zoudoen aan de inmiddels goede reputatie vanElstar.
Dedrie anderebeproefde I.V.T.-rassen ondernummer zijn zomerrassen.De
produktiviteit isbij geen der drieerghoog.Eenkwalijke eigenschap isvoorts
dat indemeeste jaren eensomsaanzienlijk deelvandeopbrengst alskroet
moetworden aangemerkt tengevolgevan gescheurdevruchten.De smaakvan 5529129 is tamelijk goed;voor alle drie geldt datdehoudbaarheid kort tot zeer
kort is.
Ingeenvandeproeftuinen isgebleken datWinstar,een 'grootvruchtige'
mutantvanWinston,eenverbetering vanhetmoederras is.Evenals invoorgaande
jaren inWilhelminadorp was ook inde regionale proeftuinen niet of nauwelijks
sprakevaneenhoger percentage grotevruchten.
Eenuitgebreider verslag van deze rassenproef ismettertijd teverwachten.
Inde landelijke rassenproef 75.0.13.,geplant opM.9 inhetvoorjaar van
1975,werdennavier groeijaren reedshoge opbrengstenverkregen.Gemiddeld over
vijf proeftuinenwas Jonagold hetmeest produktiefmet 34,4kgperboom,gevolgd door Gloster 69met 31,9 en Golden Deliciousmet 30,7kg perboom. Jamba
69, James Grieve en Septer produceerden totnu toerespectievelijk 21,2;15,4
en 17,4kgperboom.
Inhet plantseizoen 1978/79 zal landelijke rassenproef appel 79.0.1.met elf
rassen en Golden Delicious als standaardras worden geplant.Invoorbereiding
zijneen landelijke rassenproef met tienpererassen eneenrassenproef met tien
rassenvan zurekers.'Dekersenproef zal indeproeftuinen teHorst en
Wilhelminadorpwordengeplant.
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ProjectPFW 43:Virus-enklonenonderzoek bijgrootfruit
H.J.vanOosten

De resultaten in 1978vandeproevenmetvirusvrij plantmateriaal hebbenniet
geleid toteenandereopvatting danvermeld inhetvorige jaarverslag.Door
metingvandeboomdiameter enboomhoogte vanvirusvrije envirusziekebomenwerd
wel eenbeter inzichtverkregenvande ruimtelijke consequenties vande sterkere
groeivanvirusvrijebomenonder groeikrachtige omstandigheden.Het boomvolume
vanvirusvrijebomen teNumansdorpbleek na zes groeijaren 10à 20%groter dan
vandevirusziekebomen (tabel 5).Dediameter isbepaald als eengemiddelde van
de taklengtes,terhoogte vanhet gestel.DebomenvanGoldenDelicious toonden
slechts een zeer geringe overlapvan circa 20cm.Aangezien de overlapbij
slanke spillennade snoei 25-50cmmagbedragen kanhieruitworden afgeleid
datdeplantafstand van 1.41 m indeze proefvoorvirusvrije Golden Delicious
verkleind kanworden.Voor Cox's Orange Pippinwordt de gekozen plantafstand
redelijk geacht.Voor Rode Boskoop isdeze echter iets teklein,gezienhet feit
datde toelaatbare overlap geheelwordt ingenomenna zes groeijaren.Hetwordt
echter steeds duidelijker datplantafstandenvan 2,00en 2,50m zoals deze inde
plantafstandenproeven zijnopgenomen (veel) teruim zijnomdat opdie afstand
een geheel andereboommet een zwaar gestelmoetworden opgekweekt.Opvallend is
datdeverhouding tussen groei enproduktie (kg/m boomvolume)virusvrije en
virusziekebomenvan GoldenDelicious enRode Boskoop gelijk is.BijCox's
Orange Pippin isdezeverhouding gunstiger voordevirusziekebomen.Wellicht
wordtditveroorzaakt doorhetfeitdat dit rasbeurtjaargevoelig is.
Bijhetklonen- en topentenonderzoek kwamenweinig inhet oog lopenderesultatenvoor.Bij GoldenDelicious viel dekloon 'Smoothee' zeer sterk op,
doordat opalleproeftuinen devruchten in 1978 zeer gladwaren.De produktie
istotnu toe ietsminder geweest danvanvergelijkbare bomenvankloon B. Desalnietteminwordt deveelbetere uiterlijkevruchtkwaliteit zobelangrijk
geacht datdezekloondoor deP.D. virusvrij isgemaakt.DeN.A.K.-B. isgeadviseerd hiervanmoederbomen voor enten enoculatiehout op te zetten.
Tabel5.Boomafmetingen engroei-produktieverhouding van drie rassen teNumansdorp.Plantjaar 1973.
Golden Delicious

Cox's O.P.

Rode Boskoop

Boomdiameter (m)
virusvrij
virusziek

1,63
1,50

1,71
1,63

1,85
1,70

Boomvolume (m3)
virusvrij
virusziek

2,3
1,8

2,5
2,1

2,8
2,5

Kg/m3
virusvrij
virusziek

55
53

29
34

33
33
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ProjectPFW45:Hetteeltkundig onderzoek grootfruit
S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens

Vergelijking snoei Noordhollandse spil en slanke spil
Op derassenDiscovery,Cox's Orange Pippin,RodeBoskoop enWinstonwerd
begin 1977eenvergelijking gelegd tussende slanke ende Noordhollandse spil.
Hiernavolgt eenvoortgangsverslagvanbeide eerstgenoemde rassen.
BijDiscoverywerd begonnenmetvierjarigebomen opM.9 geplant op 3,25 x
1m ineen perceel teYerseke. In 1977 leidde de Noordhollandse snoei totopbrengstvermindering, namelijkvan 7,6 kgperboombij de slanke spil tot 4,1 kg
'bijdeNoordhollandse spil.Dit is logisch gezienhet kleinereboomvolume van
laatstgenoemdeboomvorm. De zettingwas namelijk ongeveer gelijk.Hetvruchtgewichtwasbijdenieuweboomvormwat hoger (van99 tot 104 gof 61 tot 66%kg
va,nvruchten groter dan 65mm).Dat deboomvormdoor deNoordhollandse snoei
werd verminderd,bewijzendekroondoorsneden gemeten innovember 1977,namelijk
1,60m (slanke spil)en 1,30m (Noordhollandse spil). Nade snoeiwas dit 1,60
m en 1,10m.Denieuwe snoeiwijzewerkte ook groeibevorderend. Slanke spillen
gaven in 19777,7 m schot perboom,Noordhollandse spillen 13,2m. Ditkwam
zowel doorhetaantal scheuten (40,0tegen 51,8)alsdoor de gemiddelde scheutlengte (19,1 tegen 25,6 cm).DeNoordhollandse snoeivergdemeer snoeihandelingen (14,5 tegen 26,9 perboom). In 1978haddende slanke spillendank zijhet
groterevolumemeerbloemtrossen perboom (330,6 tegen 229,9),meer vruchten
(34,1 tegen 22,3)enwogen zemeer (3,6 tegen 2,1 kg).Devruchtzetting was
wederom gelijk.Hetvruchtgewicht was nubij de slanke spillenwathoger (105
tegen92gen 73 tegen 59%kgmetvruchten groter dan 65m m ) .Hetmeest belangrijkwas denadelige invloed vandeNoordhollandse snoeiopdevruchtkleur.Bij
deslanke spillenbestond 35%vandekg uit goed gekleurde vruchten,bij de
Noordhollandse slechts 7%.
Op Cox's Orange Pippinwerd deNoordhollandse snoeibeproefd opbomen opM.9,
dieaanhet derdegroeijaarbegonnen ineenperceel teOvezande.Deplantafstand
is3,25 x 1,25 m.De Noordhollandse snoeiverminderdehetboomvolume,wat zich
uitte inhetkleinere aantalbloemknoppen perboom (238,9 perboomvoor slanke
spilnaar 131,1 voor Noordhollandse).Devruchtzettingwas zeer gering alsgevolgvannachtvorst;24,1 tegen 24,9vruchtenperboom (3,4 tegen 3,7 k g ) .Het
vruchtgewicht wasbijde Noordhollandse snoeiwathoger (142en 148gof 86en
91% kgmetvruchten groter dan 65m m ) .Devruchtkleuring werd benadeeld (van42
naar 28%kgvan goed gekleurdevruchten). Dat deNoordhollandse spillen kleiner
warendande slanke,bewijzendekroondoorsneden nade snoei indewinter 1977/
'78; 1,70 tegen 1,30m.De groeiwerd niet sterkbevorderd,van 27,6 tot 30,2m
schotperboomwat alleenkwam door de gemiddelde scheutlengte (35,3 tegen40,7
cm)enniet doorhet aantal scheutenperboom (78,0 tegen 74,2).OokhiervereistedeNoordhollandse snoeiweer knipwerk (5,0tegen 16,2knippenper boom).
In 1978was dedrachtweer slecht,waarschijnlijk door onvoldoende kruisbestuivingsmogelijkheden inhetperceel.Slanke spillenbezaten 358,3 bloemtrossen
perboom,Noordhollandse 327,2.De opbrengst was indezelfdevolgorde 25,0en
19,4vruchten of 5,0 en3,6 kgperboom.Het zettingspercentage was vrijwelgelijk.Door degeringe drachtwaren allevruchten groot (201 en 186g ) .Erwas
geenverschil invruchtkleur (27en 28%kgmet goed gekleurde vruchten). Nade
plukbleek dekroondoornsnede 2,30 m (slanke spil)en 2,00 m (Noordhollandse
spil).
Het onderzoekwordtbij Cox's Orange Pippinvoortgezet.DerassenRode
Boskoop enWinstonworden ineenvolgend jaarverslag behandeld.
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ZornevBnoei
Opdeproeftuin 'Naar Beter Fruit'teNuraansdorpwerd gedurende 1976toten
met 1978nagegaanwatdeinvloed isvanverschillendewijzenvanzomersnoeiop
de groei envruchtdracht.DaartoewerdenopachtjarigebomenvanCox's Orange
Pippin,SchonevanBoskoop enWinstondevolgendebehandelingen gelegd:
1.wintersnoei;
2.alle scheutenhalveren;
-,
3.alle scheutenwegnemen;
\ directnahetafsluitenvandegroei
4.alle anderhalfjarige takkenhalveren;
5.alle scheuten halveren;
-,
6. alle scheutenwegnemen;
\ driewekennahetafsluitenvandegroei
7.alle anderhalfjarige takkenhalveren; >
Debomenvandebehandelingen 2totenmet7werden indewinternogaanvullend
gesnoeid.DeresultatenbijCoxwerden verstoord doordevrij grotewisseling
indracht binnendebehandelingen. Daarom zullen alleenderesultatenvanbeide
andere rassenbesprokenworden.
Bij SchonevanBoskoopbleken in1977debehandelingen 4,5en7enin1978
alle zomersnoeibehandelingen nadelig voordeopbrengst,uitgedrukt inaantal
vruchtenperboom.Watdeopbrengst betreft blekendebehandelingen 3,4,6en
7hetmeest nadelig.Hetaantalkgperboom over 1976totenmet1978voorde
zevenbehandelingenwasachtereenvolgens:66,1;66,7;59,0;57,6;62,3;56,3en
56,0.Deopbrengstdervingvangenoemde vierbehandelingen kwamvooral totstand
doorhetkleinere boomvolumedatlangzamerhand ontstond.Hoeweldebehandelingen
3,4,6en7ookmeerofminder nadeligwarenvoordevruchtgrootte in1977en
1978,wasditeffectbijditgrootvruchtige rasnietvanbelang. Zomersnoei
bleek nietverminderend tewerkenophetvoorkomenvanstipofinwendigbruin.
VoorWinston zijnderesultatenweergegeven intabel9.In1976waseruitsluitend eengering nadelig effectvandebehandelingen 3en6opdevruchtgroei.Hetaantalvruchtenwerd nietbeïnvloed,watlogisch isomdatdezomersnoeipasinjulienaugustus 1976werd uitgevoerd engeenvruchthoutwerd weggenomen.In1977bleken alle zomersnoeibehandelingen, maarvooral3en6,nadeligvoorhetaantal vruchtenendeopbrengst perboom.In1978goldhetzelfde.
Indatjaarblekendebehandelingen3en6weer duidelijk nadeligvoorde
vruchtgroei.Kennelijk ishetrigoreus verwijderenvanjarige scheuten, zeker
wanneerditeenaantal jarenherhaald wordt,eennadelige zaak.Ditgeldt zowel
voorhetaantalalsdegroottedervruchten.
Tabel9.Resultatenvergelijkingwintersnoei enzomersnoei+aanvullendewintersnoeibijWinston.Getallen gemiddeldenvantwaalf bomenperbehandeling.
Behandeling
(zietekst)

Vrucht en/boom
1976

1977

1978

1976 1977

1978

Totaal 1976

1
2
3
4
5
6
7

123,7
138,8
131,0
123,0
125,1
129,0
117,1

188,9
176,3
137,7
169,0
155,2
112,3
174,2

173,0
155,4
142,3
157,3
138,1
101,7
154,3

16,1
17,6
16,2
15,7
15,7
15,5
15,0

19,9
18,4
13,9
18,1
16,6
10,4
17,8

56,7
55,7
44,7
52,8
50,3
37,9
51,8

Kg/boom

Gem. vruchtg ew.g

20,7
19,7
14,6
19,0
18,0
12,0
19,0

130
127
123
128
126
120
128

1977

1978

109
112
106
112
116
107
109

115
119
98
115
120
102
115

Hoewelhethierhetwegnemenvanalle scheutenbetrof,moethetgevondeneals
waarschuwing geldenvoordezomersnoei inhetalgemeen.Hethalverenvanjarige
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scheuten inde zomerbleek geen grotenadelen tehebben.Debehandelingen 4en
7 tenslottebleken gunstiger dan 3en6.Dit komt omdatnahalverenvan 1j-jarig
hout in 1976,in 1977én 1978vrijwel geen zomersnoeinodigwas.Devormingvan
jonghoutwas daardoor sterk onderdrukt.Alsvoorbeeld mag dienen dat in 1978
debehandelingen 2en 5gemiddeld 61,8knippen perboom inde zomervergden,de
behandelingen 3en6gemiddeld 50,9;maar debehandelingen 4en 7slechts 9,4.
Het is inelk gevalgebleken dat door drastische zomersnoei debomen duidelijk
kleiner kunnenblijven.Ditkost echter opbrengst en ook devruchtgrootte kan
eronder lijden.

Plantsy sternen
De plantsystemenproeven op depercelen 5en 12werdenweeruitvoerig geanalyseerd.Omdatdeopbrengsten totenmet 1977uitvoerig zijnvermeld inhet
vorige Jaarverslag (blz.32- 33),zaldit dezekeer niet geschieden,ookal
omdat geennieuwe gezichtspunten naarvoren kwamen.Vermeldenswaard iswel dat
opperceel 5in 1978uitvoerige lichtmetingenwerdenuitgevoerd door tweeonderzoekersvan hetEngelse proefstation teEastMailing (J.W.Palmer enD. Avery).
Dezewaarnemingenwerden later gecompleteerd door zeer gedetailleerde oogstwaarnemingen aanonderdelenvan deboomrijen door deeigen afdeling.Deresultatenvandit onderzoek zulleneldersworden gepubliceerd.

Plantgatbehande

ling

Eenproefmetbomenvan Jonagold opM.9 op perceel13aen geplantmetverschillendeplantgatbehandelingeninhetvoorjaarvan 1977gaf in-1978deeersteopbrengst. Degrote groeiverschillen tussendebehandelingen (zieJaarverslag 1977
blz. 33- 35)uitten zichnu inopbrengstverschillen (tabel10). Opgemerkt moet
worden datwater toedienen indegeëigende behandelingen in 1978doorging;in
het totaalwerdmet behulp van dedruppelbevloeiing560 1water perboomtoegediend.De opbrengstwashoog,champignonmest alsbodembedekking nahet planten
alleenhad geen opbrengstverhoging tot gevolg.Gebruikvan 201potgrond inhet
plantgatwel.Water gevengaf desterkste opbrengststijgingvooral in combinatie
metpotgrond inhet plantgat en champignonmest opdeboomspiegel.
Tabel 10.Opbrengst van Jonagold opM.9 inhet tweede groeijaar na verschillende
plantgatbehandelingen enwatergiften. Degetallen zijn gemiddeldenvan
32bomenper behandeling.
Behandeling

Onbehandeld
+water geven
Champignonmest
+water geven
H
Potgrond
„
+water geven
Potgrond + champignonmest
+water geven
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Vruchten/
boom

Kg/ljoom

12,4 a
21,0b
12,3 a
20,1 b
19,3 b
25,2 b
21,6b
30,7 c

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

a
b
a
bc
b
c
bc
d

Gem.vruchtgewichtg
240ac
209b
248c
233abc
214ab
223abc
239ac
225abc

ProjectPFW 46:Regulatievanvruchtzetting,-groei,-valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Vegetatieve groei,
Groeiremming
Toen inhetvoorjaarvan 1977nachtvorstschade optrad aanCox's Orange
Pippin,werd verwacht datdebomen als gevolgvan eenmisoogst sterk zouden
gaan groeien.Om deze redenwerd eenproefmet remstoffen opgezet op eenperceel Cox's Orange Pippin teNisse.Onderzocht werden0,30%Alar-85vroeg en/of
laat toegepast en0,20%Ethrel-A laat toegepast.Metvroegwordtbedoeld begin
juni,met laathalf juli.Alle combinaties van dezebehandelingenwerden ook in
de proef opgenomen;samenmet onbehandeld waren er acht objecten.
Alar-85werd gespoten op 9juni 1977bij gemiddeld 11,3bladeren aandeverlengenissen.Ethrel-Awerd toegepast op 12juli 1977.
Debomen droegen inderdaad nauwelijksvruchten,maarvan een groeiexplosie
was geen sprake.Allebomengroeidenmatig enerwas geen zichtbare invloed op
de groeivan demiddelen. In 1978werden debloemtrossenperboom geteld enhet
bleek datAlar-85 (vroeg toegepast)enEthrel-A debloemknopvorming haddenbevorderd.Hetmeeste effect gaf de combinatie:vroegeAlar-plus lateEthrelbespuiting. Dezebehandeling leidde tot 491,1 bloemtrossen perboom tegen 387,6
bij onbehandeld. Derijkerebloeihad echter geenopbrengstverhoging tot gevolg
door eenwat lagere zetting per trosbij debehandelde objecten.De zettingwas
in 1978 zeermatig, zodat opbrengststijgingwel mogelijkwas geweest.Het doel
vande proef,groeiremming,werd dusnietbereikt maarwas ook nietnodig door
het uitblijvenvan eengroeiexplosie enerwas geen gunstige nawerkingvan de
gebruiktemiddelen op deopbrengst het jaarerna.
Vertakking plantmateriaal
Ophet ras SchonevanBoskoopwerd in 1978nagegaanwat de invloed isvan
hetwegnemenvan jongblad van degroeiende scheuttoppen van oculaties inde
boomkwekerij.Op eenperceel teBorsselewerden alle jonge,lichtgroene bladeren
weggenomenbij oculatielengtes van gemiddeld ongeveer 55 cm (21 juni), 65cm
(30juni)of 75cm (13 juli). Ook alle combinaties van deze ontbladeringen
kwamenvoor.Het aantalweggenomen bladerenwas achtereenvolgens 6,2;5,8 en
6,6 per oculatie.Wanneer al éénofmeermalen tevorenwas ontbladerd,washet
aantalweggenomenbladerenwatkleiner.Alsvoorbeeld kan dienen datwanneer
bij 55én65 cmwerd ontbladerd de tweedemaal slechts 2,4 jongebladeren per
oculatiebehoefden teworden verwijderd.
Bijhet ontbladeren op 21 juniwerdenbij alleproefbomen deuitkomende zijscheutjes tot 35 cmboven deveredelingverwijderd.Ditwerd gedaan omzijscheutvorminghogerop tebevoordelen.Per oculatiewerden 6,1 scheutjesverwijderd met
een gemiddelde lengtevan 3,9 cm.
Hetwegnemenvan jongblad hadwelenigeffectmaarminder danvorig jaar.Zo
hadden onbehandelde oculaties gemiddeld 2,5 zijscheutenen dievan debestebehandeling 3,7.Ditbetrof debehandelingen: tweemaal ontbladerenbij 55én65
cmenbij55 én 75cm.Deoculatielengte werd weinig doordebehandelingenbenadeeld. Onbehandelde oculatieswerden gemiddeld 137,9 cm lang;demeest
remmendebehandeling (bij55en 75cmontbladeren)nog 128,5 cm.
Ineen tweedeproef op dezelfdekwekerij ophet rasWinston opM.9werd
onderzochtwathet effect isvan opwekkenvanvertakking (chemisch of doorblad
wegnemen)enhetweghoudenvan te lage zijscheuten (chemisch ofmet de hand).
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Hetweghoudenvan te lage zijscheutenvond het eerst plaats enwel op 21 juni
bijeen oculatielengte van 38,1 cm.Per oculatiewerden 4,7 zijscheutjesweggenomenmet een gemiddelde lengtevan 5,2 cm.Eenen ander gebeurde tot ongeveer
30cmboven deveredeling. Chemischwerden de te lage zijscheutjes bestreden
door eenbespuiting met 0,30%Amex-A820 +uitvloeier totop dezelfdehoogte van
30cm.
Hetbevorderenvan zijscheutenhogerop vond plaats op 17juli. De oculaties
waren toen gemiddeld tussen54en 55 cmlang.Het opwekken gebeurde gedeeltelijkmet dehand doorwegnemenvan jongblad. Gemiddeld werden 5,5 jongebladerenper oculatieverwijderd enditwerd herhaald op 27julibij ongeveer 63,5
cmdoornogeensgemiddeld 3,3 bladeren'weg tenemen.Bijeen andere reekswerd
de stimulering van de zijscheutvorming chemisch uitgevoerd, door op 17juli
gehele oculaties te spuitenmet 0,12%FR 570/3.Voor alle opgenomenbehandelingenwordtverwezennaar tabel11.
Tabel11.Groeigegevens vanvertakkingsproef bijWinston opM.9 indevruchtboomkwekerij. Getallen gemiddelden van elfbomen perbehandeling.
Object
(zie tekst)

Oculatielengte
(cm)

Totale
Zijscheuten =
zijscheut- 10 cm/boom
lengte(cm)
Totaal
= 30 cm**
= 30 cm**

Gem.
scheutlengte
cm **

Stamomtre
cm op 25 c
boven
veredelin

1. O n b e h a n d e l d
2. Lage s c h e u t e n wegnemen
3. Lage s c h e u t e n s p u i t e n
4. 2 x b l a d wegnemen
5 . 0 , 1 2 % FR 5 7 0 / 3
6.2+4
7. 2 + 5
8.3+4
9. 3 + 5

109,0 a
106,1 ab
1 0 6 , 5 ab
104,Obc
98,6 d
1 0 1 , 3 cd
99,0 d
101,9bcd
97,9 d

25,9 a
71,2 b
68,4b
20,1 a
15,4 a
71,3 b
91,5b
70,8 b
80,8 b

3 5 , 6 ab
3 1 , 3 abc
3 5 , 8 ab
2 4 , 6 ac
2 4 , 1 ac
3 0 , 2 abc
2 5 , 8 ac
39,0 b
22,4 c

4,8 a
4,3 a
4,7 a
4,4 a
4,4a
4,3 a
4,3 a
4,5 a
4,6 a

7,0 a
2,7 d
2,9 d
5, 6 abc
6 , 2 ab
2,8 d
4 , 3 bed
3 , 6 cd
5 , 4 abc

0,7 a
2 , 3 ab
1,9 ab
0,6 a
0,7 a
2 , 4 ab
3,6b
1,8 ab
3,6b

Getallen gevolgd doordezelfde letter(s)verschillenniet betrouwbaar (P= 0,05)
**Vanaf 30cmbovendeveredeling.
Uit tabel11blijkt datvelebehandelingen de zijscheutvorming op goedehoogte
bevorderen.De lengtegroeivan de oculaties werd,zijhet niet altijd betrouwbaar,watverminderd. Dediktegroeiwerdnietbetrouwbaar beïnvloed.Watdehoog
geplaatste zijscheutenbetreft,bleekhetweghoudenvan lage zijscheutjes het
gunstigst,vooral incombinatiemet spuitenmetFR 570/3.Het uitsluitend met
dehand of chemisch opwekkenvanvertakking hadweinig resultaat.Mogelijk was
degroeidaarvoor in 1978te zwak.Alsbestebehandelingenkwamenvoor dedag:
Hetweghoudenvan laaggeplaatste zijscheutjes chemisch ofmet dehand gevolgd
dooreenbespuiting met FR570/3 omhoog geplaatste zijscheuten op tewekken
(behandelingen 7en9 in tabel11).
Inverschillende praktijkpercelenwordenbomenvervolgd welke indeboomkwekerij al ofniet totvertakkingwaren gebracht.
Een eersteproef ligt inNissemet bomenvan Schonevan Boskoop opM.9 die
in 1975betrokkenwarenbijeenvertakkingsproef en inhetvoorjaarvan 1976
werden geplant.Hetbetrof onvertakte bomen (objectonbehandeld indekwekerij)
engoedvertakte (object 0,15%M&B 25,105 indekwekerij). In 1977droegen de
bomenvoorhet eerst,devertakte hetmeest.Laatstgenoemde gaven 6,4 appels
perboom (1,9k g ) , onbehandelde 0,7 appels (0,2kg). In 1978was ernog steeds
een geringvoordeelvoor devertakte bomen.Dezebrachtennamelijk 65,8vruchtei
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perboomop (14,0kg)tegen59,3vruchtenperboombij onbehandelde bomen
(12,3kg).
Ineen tweede even oudeproef metWinston opM.9 teKruiningengaven vertakte
bomenmaarweinigmeer fruit dandemindervertakte onbehandelde bomen.Dit
kwam doordat de onbehandelde Winston tochnogveel laag geplaatste zijscheuten
bezat,waaraan deeerste opbrengst voor eendeelhangt.In 1977brachten demet
M&B 25,105behandeldebomen 18,9vruchtenperboom (2,4kg)op en in 197820,3
appels (3,7k g ) .Onbehandelde bomen gaven 14,8vruchten (2,0kg)respectievelijk 16,7vruchten (3,2k g ) .
Ineenproef teWissenkerke met SchonevanBoskoop enéén teNissemet
Jonagold,beide opM.9werden ook onvertakte envertakte vergeleken. Beide
proevenwarenvanhetzelfde type alsbeide eerderbehandelde,maar eenjaar
jonger. Indekwekerij onbehandeldebomenvan SchonevanBoskoop gaven inhet
tweede groeijaar 3,4 vruchten (1,0 kg)_perboom;op chemischewijze vertakte
6,1 vruchten (1,6kg).Voor Jonagold waren dezewaarden achtereenvolgens 6,4
vruchten (1,3kg)en8,7 vruchten (1,9kg).
Hoewel aldezeverschillenklein zijn,moetbedachtwordendat zevermenigvuldigd moetenwordenmet zo'n 2000bomenper ha.Verdervereisen indekwekerij
vertaktebomen minderbuigwerk.

Ontbladering
Opeenboomkwekerijperceel teBorsselewerden enkele ontbladeringsmiddelen
ophunbruikbaarheid onderzocht.Hetbetrof het katoenontbladeringsmiddel
Harvade endemiddelen die in 1977enig effect sorteerden:ethephonenWK-uitvloeier.De gebruikte concentratieswaren respectievelijk 0,10%, 240dpmen
2,0%.De proefrassenwaren Cox's Orange Pippin en Schonevan Boskoop,beide op
M.9. Debehandelingen zijn samengevat in tabel 10.
Debespuitingenmet dedriemiddelen,alleen of incombinatie,vond plaats
op6oktoberbij 15°C en80%relatieve luchtvochtigheid. Op Schonevan Boskoop
werd op 20oktober nóg eenbespuiting uitgevoerd met dedriemiddelen afzonderlijkende combinaties Harvade +ethephon enWK-uitvloeier +ethephon (bij
beide andere combinaties hadherhaling geen zin,omdat allebladeren reeds dood
waren). Dit gebeurdebij 11°Cen 85%relatieve luchtvochtigheid. Op 6oktober
toonde Coxreedswat natuurlijke bladval envrijveelbruinverkleuring,bij
SchonevanBoskoopwasdit niethet geval enwas alhetblad nog geheel groen.
Op 18en30 oktoberwerd debladschade en-valvastgelegd, zie tabel 12.
Bij Cox's Orange Pippinwas er op 18oktober aleenduidelijkebladval in
enkele objecten (behandelingen 2,4,5en 7 ) .Harvade samenverspoten met
WK-uitvloeier (behandelingen6 en8)gaf totalebruinverkleuring van allebladeren.Kennelijkwas dit zo snelopgetreden zodatde afsterving optrad vóórdat
deafscheidingsprocessen hunbeslagkondenkrijgen.Het dodeblad bleef danook
lang aandebomen zittenenvanbladvalwas dan ook op 30oktober nog geen
sprake.Op die datumbleek deWK-uitvloeier,alleen of samenmet ethephon,tot
100%bladval geleid tehebben.Wanneer debomen daarvan in 1979geen schade
ondervinden,isditeensuccesvollebehandelingvoor ditras.Denawerking zal
worden nagegaan.
Op SchonevanBoskoopwashet resultaatveelminder.Gééneffect was erop
18oktober en eenvrij gering resultaatwas er op30oktober ondanks soms twee
bespuitingen.Wel leek dat ookhier debladvalhetmeestwerd bevorderd door
WK-uitvloeier al ofniet gecombineerd metbeide anderemiddelen.Ookdecombinatie Harvade + ethefon had eenzelfde resultaat.Evenalsbij Cox leiddecombinatievanHarvade +WK-uitvloeier tot algehelebladverbranding,wathier echter
debladval nietverminderde.
Vooralsnog lijkt deWK-uitvloeier alléénhetbestemiddel omhet onderzoek
meevoort tezetten.Geziendeverschilleninreactie tussenbeide rassen,is
37

hetmogelijk pas zinvolvoor ontbladering te spuitenwanneervannature debladval isingezet.
Tabel12.Resultatenvanbladvalmiddelen op appel.Getallen gemiddeldenvan 15
bomen perbehandeling.
Object
(zie tekst)

1. Onbehandeld
2 . Harvade
3. Ethefon
4. WK-uitvloeier
5.2 + 3
6. 2 + 4
7.3 + 4
8 . 2 + 3 + 4

C o x ' s Orange P i p p i n

Schone v a n Boskoop

18 o k t o b e r

30 o k t o b e r

18 o k t o b e r

30 o k t o b e r

bladbladschade * v a l * *

bladval**

bladbladschade * v a l * *

bladval**

3,5
4,1
3,5
5,0
4,2
1 ,9
5,0
2,1

g
g
g
m
g
e
1
e

g
b
g
m
1
e
m
e

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

a
b
a
b
b
a
b
a

ab
bc
ab
c
bc
a
c
a

1,0 a
1 ,0 a
1,0 a
1,1a
1 ,0 a
1,5 a
1 ,1 a
1,3 a

1,4
2,0
1,4
2,5
2,4
2,9
2,7
2,5

* g=geen,1= lichte,m =matige,e=ernstige bladverbranding.
** 1= geen,5= 100%bladval
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen nietbetrouwbaar (P=0,05).

Generatieve ontwikkeling
Chemische dunning
Benoni
Voorhetvijfde achtereenvolgende jaarwerd opdezelfdebomen opM.9 op
perceel 22handdunningvergelekenmet chemische dunningmet 0,30%Ethrel-Aplus
aanvullende handdunning.Allebomenbloeiden in 1978 goed,handgedunde hadden
gemiddeld 470,6bloemtrossenperboom, chemisch gedunde 366,5.EthrelAwerd
gespoten op 5meibij 20%openbloemen.Onbespotenbomenwerden op 26, 29en30
mei gedund;debespotenbomennagedund op 30mei.Van eerstgenoemde moesten
2215,2vruchtjes wordenafgedund,van laatstgenoemde gemiddeld 438,0. Ethrel-A
had dus duidelijk resultaat. In tijdkostte het 24,5uur omde 22onbespoten
bomen tedunnen tegen 10uurvoor de 22bespotenbomen.
Op 31 juliwerden demet Ethrelbehandelde bomen tegen lateval gespotenmet
een late-valmiddel;op 8augustuswerd datherhaaldmaarnu ook op deonbehandeldebomen.Bijdepluk op 23augustusblekenonbehandeldebomen gemiddeld
185,5 appels tedragen (28,2kg)en 1,7 vruchten tehebben latenvallen.Het
gemiddeldvruchtgewicht was 152kg.Met Ethrelbehandelde bomen leverden 117,8
appels op (19,4kg)en 1,5 gevallen appels perboom.Hetvruchtgewicht bedroeg
hier 165g.
De sorteringwees uit datbijpuurhandgedunde bomen 80,2%van dekgopbrengst bestond uitvruchten groter dan 70mm enbij chemisch gedunde 91,0%.
Perboombetekent dit respectievelijk 22,6 en 17,7kgboven 70mm.Opbrengstderving isdushet gevolgvan deEthrel-behandeling.Afgewachtmoetwordenhoe
debloei in 1979 zal zijnen ofdehandgedundeweerniet ineenbeurtjaar zullen
vallen.
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a
ab
a
b
b
b
b
b

Bevordering

vruchtzetting

Cox's Orange Pippin
Op eenperceel slecht dragende Cox's Orange Pippin opM.9 teOudelandewerd
voorhet tweede achtereenvolgende jaar opdezelfdebomen getracht devruchtzetting chemisch teverbeteren.Daartoewerd één-of tweemaal gespotenmet een
mengsel van gibberellazuur (GA3)ena-naftylazijnzuur (NAA).De gebruikte concentratieswaren 200dpm GA3 en 10dpmN M . Deeerstebespuiting viel op 24mei
toen debomenvoor 50%uitgebloeid waren ophet ouderehoutenhet éénjarig
hout nog slechts 50%openbloemenhad. De tweede bespuiting viel op 7juni.
De proefbomenbloeiden niet even sterk.Debehandelingen in 1977 leidden tot
eenvermindering van debloei in 1978.Onbehandelde bomenbezaten gemiddeld
677,0bloemknoppen perboom,éénmaal metGA3 +NAAbespotenbomen 584,7 en
tweemaalbehandelde 485,0. Beidebehandelingen in 1978haddenevenveel succes
enverhoogden de lage opbrengst. In cijfers:onbehandelde bomen droegen slechts
34,7vruchten perboom (4,3kg)met eenvruchtgewicht van 125g.Eenmaalbehandelde 60,1 vruchten (7,5kg)eveneensmet eenvruchtgewicht van 125g.Voor
tweemaalbehandeldebomenwaren de cijfers 64,8 (7,0kg)en 108g.Dit iseen
duidelijk resultaat,maar ook aandebehandelde bomenbleef deopbrengst veel
te laag.Per 100bloemtrossenkwam de zettingneer op achtereenvolgens 5,1;
10,3en 13,4vruchten.Het percentagekgvanvruchten groter dan65mmbedroeg
indezelfdevolgorde 80,7;80,3 en 70,0.Perboombetekent dit een opbrengst
van dezevruchtenvan 3,5;'6,1 respectievelijk 4,9 kg.
Het isduidelijk datéénbespuiting,evenals in 1977,devoorkeur verdient
boven twee.Totaalover de tweejaarbezien,droegenonbehandeldebomen 10,4kg
(waarvan 8,0 kgmetvruchten groter dan65mm)enéénmaalbespotenbomen 18,2
kg (13,0kggrote vruchten).
Gezien deprijsvanGA3 iseendergelijke bespuiting echter nietrendabel.

Bestuiving
Kruisingswerk rassen
In 1978werdenvelekruisingenverricht met allerlei appelrassen omdegeschiktheid van rassenvoorkruisbestuiving teonderzoeken.Deresultaten zijn
hiernaalsvolgtvermeld.Vanelkekruising,waarbijhetmoederras eerst enhet
bestuiverras daarna isvermeld, ishet aantalvruchten bij deplukvan 100
bestovenbloemenweergegeven.Tussenhaakjesvolgt danhet aantalvruchten van
eenzelfde aantalvrijbestovenbloemen aandezelfdebomen.Inverschillendegevallen heeft eenaantalkruisingen dezelfdevrijbestovencontrole.
Lombarts Calvillex Discovery 34(37),xElstar 39(37),x Odin 70(37), x
Summerred 54(37), xWinston 28(37). Vandezevijf kruisingen bleek Odinhet
beste tevoldoen.Lombarts Calvillex Gloster 69 29(28), xMelrose 48(28)x
Septer 50(28),x Zoete Oranje 45(28). VoorLombarts Calville ishet stuifmeel
van alle gebruikte rassen dusgeschikt gebleken.Het zettingspercentage isin
alle gevallenhoog tenoemen.
Elstar xGloster 69 53(7),x Jonathan 35(7),xMelrose 54(7),x Tydeman's
Early 65(7). Elstarx Laxton's Superb 14(10),x Lombarts Calville 25(10), x
Odin 42(10). Elstarx Summerred 49(25). De eerste twee seriesvrij bestoven
bloemenhadden eenlaag zettingspercentage,de laatste controle eenvrijhoge.
Het stuifmeelvanalle gebruikte rassenbleek opElstar goede zetting teveroorzaken,alleen datvan Laxton's Superb gaf eenpover resultaat.
JonagoldxMelrose 42(22),x Odin 41(22),x Summerred 0(22),x Zoete Oranje
41(22). Indeze serievoldeed Summerred dusvolsterktniet!Jonagold x Septer
12(30),x Tydeman's Early 26(30). Stuifmeelvanhet ras Septer gaf dus eenvrij

gestuurd.Deheer Boxusheeft voor demeristeemcultuur enweefselkweek volgens
dedoor hemontwikkeldemethode zorg gedragen.
Op 30maart 1977werdmet direct uit de luisdichtekas afkomstig materiaal
van de drieN.A.K.-B.-herkomsten eenvemeerderingsveld aangelegd. Op 1juni
werdendaarbij geplant deuitweefselkweek afkomstige plantenvan dezelfde herkomstenenvan twee Belgische herkomsten. Op 12augustuswerdhet helevermeerderingsveld gerooid enwerdende acht objecten inzestienherhalingen ophet
produktieveld uitgeplant.Hierbijbleek dat deuitdeweefselkweek afkomstige
moederplantenwelwatminderbruikbare uitloperplanten gavendande normaal
opgekweektemoederplanten,maar niet zoveelminder alsop grondvanhet twee
maanden later plantenverwachtmochtworden.
Tabel 14.Resultatenherkomstenproef Gorella.
Herkomst

1
2
3
A
5
6
7
8

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

Standcijfer *
perokt.'77

G/plant

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

552a
662bc
673bc
611b
652bc
633bc
619bc
695c

Percent.
kwal.

Gemiddeld
vruchtgew. (g)

68
77
76
77
76
78
79
75

13,4a
16,8b
15,4b
16,7b
16,2b
16,3b
16,6b
15,5b

Ie

Getallen gevolgd door eenverschillende letterverschillenbetrouwbaar (P=0,05).
* Standcijfer: 1=slecht, 10= zeer goed.
De opbrengstgegevens van de proef zijnvermeld in tabel 14.Uit de cijfers
blijkt dat deherkomst België 1inproduktie enkwaliteit bij deoverige herkomstenachterblijft.De standvanhet gewas van dezeherkomstwas inhetnajaar al duidelijkminder goed danvan de overigeherkomsten. Deplanten,afkomstigvan de normaalvermeerderde herkomsten (3totenmet 5)stonden er toen
hetbestevoor.Dat de gewasstand van denabouwvan uitweefselkweek afkomstige
moederplanten algemeenwatminderwas,kanmogelijk verklaard wordenuit een
watmeer gedrongengroei.Waaromechter deherkomst België 1zosterkachterbleef,ook inproduktie,isniet duidelijk.Wellicht speelt de tijd gedurende
welke deplantenviaweefselkweek vermeerderd zijneenrol.
In tegenstelling tot andere proeven (bijvoorbeeldop deproeftuin te Breda)
zijner indeze proef geenverschillen tussendenabouwplantenvan weefselkweek
enerzijds endieuitnormalevermeerdering anderzijds.Gemiddeld over de drie
herkomsten bedragen de opbrengsten perplantnamelijk respectievelijk645en
649 gram.
Opvallendwasweldatbijnatoetsing bleek dat invrijwel alle objecten een
jaarnaaanlegvanhetvermeerderingsveld alweer eenpercentage viruszieke
planten (mildyellow edge enmottle)voorkwam, ondanks een lageinfectiedruk.
Omdat inhetverledenwel is gebleken dat de ineenbepaald jaarvoorkomende
verschillen niet altijd involgende jaren terugkomen,wordt het onderzoekvoortgezet.
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Project PFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
J. Dijkstra,J. BlommersenA.A.van Oosten

Plastic

tunnels

Inkleine plastic tunnelswerden indewatergeefproef (zie project PFW 5)
tevens drie rassenmet elkaarvergeleken,namelijk Karina,ElviraenGorella.
Erkonpasvrij laat geplantworden:Elvira op 4augustus,KarinaenGorellaop
9 augustus 1977.Geplantwerd doorhet machinaal gelegde plastic heen.Dit
beviel slecht omdat de grondbovenop veel tekluiterigwas,waardoor debewortelingmoeilijk verloopt enveel planten tediep inhet plastickomen testaan.
Het lijktbeter op eenkleigrond als ophet Proefstationde plastic bodembedekkingpas indeherfst nahet planten te leggen.
De resultaten,samengevat in tabel15zijneenbevestiging van die in1977.
Karinawasopnieuwveruithetvroegste ras,maardeopbrengst bleef (te)laag
endevruchtenblevenklein.Ditrasmoetvroeggeplantworden,wilmeneenvoldoende
grote opbrengstkrijgen.Gorella enElvirahebbeneenzelfde rijptijd,maar de
produktievanElvirawas duidelijk hethoogst.Devruchtenvan dit ras zijn
goedvan smaak engrootte.Zowelvoor de teelt onder platglas alsonder plastic
isElvira een goedras.
Tabel 15.Resultatenrassenvergelijkingonderplastictunnels.
Ras

Karina
Gorella
Elvira

Kg/are

87
169
239

Percentage
Gemiddeld
Iekwaliteit vruchtgew. (g)
78
79
73

9,1
11,3
10,4

Datum
middenoogst
1juni
10juni
11juni

Landelijke proef vollegrond
Indezeproefwerdenop deproeftuinen teBreda enHorst,ophetvoorbeeldbedrijf inResteren,ophetProefstation enhet I.V.T. teWageningen eenachttal I.V.T.-selectiesvergelekenmet de standaardrassen Gorella,Sivetta,Tago
enTenira.Eendrietal selectieswerd afgekeurd,drie anderewerden aangehouden
voorverderebeproeving.Een tweetal selecties bevestigde de invoorgaande
jaren reeds verkregen goede indruk enwerd doorhet I.V.T. geïntroduceerd.
De ene selectie,middentijds rijpend,metmooie erg goed smakende vruchten
kreeg denaamKorona.De andere selectiekreeg denaamBogota.Dit ras iserg
laat,demiddenoogstdatumvaltnog enkele dagenna dievan Tago.Beide nieuwe
rassen zijnproduktief.
Ophetproefstationwerden tevens enkelebuitenlandse rassenvergeleken.Van
deze rassenwas Sequoiavrijvroegmet goed smakendevruchten,maarweinig produktief.Belrubi iseenmiddentijds rijpend,goed produktief rasmet lange
kegelvormigevruchten.Cambridge Favoritebleek opnieuwergproduktief,de
vruchten zijn echter (te)bleek en tamelijkklein.

Landelijke proef met gekoelde waohtbedplanten
Er isde laatste jareneen toenemendebelangstellingvoorverlengingvanhet
aanvoerseizoen.Menkan dezeverlenging bereikenmet doordragende aardbeirassen
maar ookmet de teeltmet gekoeldewachtbedplanten. De rassenkeuze isvoor deze
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teeltwijze echter ergbeperkt. Slechts Redgauntlet en Sivetta gevenbijplantdata tot injuli goede resultaten.Alleenbij eenvrijvroege plantdatum (tot
halfmei)wordt ookhetras Gorellawel gebruikt.Omna te gaanof ook andere
rassen ennieuwe selectiesvoor deze teeltwijzebruikbaar zijn,iseenlandelijkeproef uitgevoerd. Behalve de standaardrassen Redgauntlet,Sivetta en
Gorellawaren indeze proef opgenomenTago,Tamella,Tenira ende I.V.T.-selecties 72138, 72148 (Korona)en 72343.Alj.eplantenwerden in 1977op éénvermeerderingsveld opgekweekt enopdeproeftuinBreda opeenwachtbed geplant en
indekoelcelbij-2°Cbewaard.Op 20mei 1978werd deproef geplant teBreda,
Horst,Resteren enWilhelminadorp. Intabel16zijnde resultatenvandeze proef
samengevat.Erblijkennogalwat interacties tussenrassen enproefplaatsen
voor tekomen, zonder datdaarbij eenduidelijke lijnkanworden vastgesteld.
Gemiddeld gezien zijnGorella en I.V.T.72148 (Korona)hetminst produktief.
Bijdeze rassenwasbovendienhet percentage 2ekwaliteit (=percentage kleine
vruchten)hoog,evenalsbijTamella.Dit laatste rasbleekbovendien erggevoeligvoor vruchtrot.
Tabel 16.Resultaten landelijke rassenproef, teeltmet gekoeldewachtbedplanten.
Kg-opb rengst(1 e+2ekwal.)in%
Breda
Sivetta

100

(kg) (188)
Redgauntlet
89
Gorella
96
Tago
89
Tamella
99
Tenira
84
I.V.T. 72138
103
I.V.T. 72148
95
I.V.T. 72343
107

Horst

Kest

W'dorp

100

100

100

(243)

(171)

(239)

93
84
93
74
106
79
86
96

104
91
121
125
105
132
94
119

96
65
92
96
90
87
69
97

Gem.
kg/are

Perc. 2e
kwal. *

210b

12,4a

5,1 a

201b
174a
205b
202b
203b
205b
179a
218b

14,8a
19,8b
12,9a
20,6b
19,8b
21,9b
25,8c
11,2a

4,1a
3,2 a
5,5 a
14,3c
3,5 a
9,4 b
4,3 a
5,5 a

Perc.rot

**

» Gemiddelde van alleproefplaatsenberekend over leen 2ekwaliteit.
**Gemiddelde van Breda,Horst enWilhelminadorp.
Getallen gevolgd door eenverschillende letterverschillenbetrouwbaar.
Uiteindelijk bleken alleproefnemersvanmening dat de standaardrassen
Sivetta en Redgauntlethetbestehaddenvoldaan.Daarwaar andere rassenof
selecties evenproduktief of produktiever waren gaven toch de goedekwalitatieve eigenschappen van Sivetta enRedgauntlet dedoorslag. Somswas devruchtvorm onvoldoende,maarvooral devruchtkleur vielbijvele rassen en selecties
tegen.
Vooralsnogblijven SivettaenRedgauntletvoorde teeltmet gekoeldewachtbedplanten deaanbevolen rassen.

Voordragende

aardbeirassen

Alsvoortzetting vanhet in 1977gestarte gebruikswaardeonderzoek bijdoordragende aardbeirassenwerd opnieuw opmeerdere plaatseneenaantal I.V.T.selecties beproefd.Naastdrie uit devorige proef overgebleven selecties,werd«
twee jongere I.V.T.-selectiesenAromelmethetstandaardrasOstaraineenproefopgenomen.Hetbleek echter opnieuwmoeilijk eenverbeteringvanOstara tevinden.
Selectie I.V.T. 73115bleek ookbij eennauwere plantafstand teweinig produktief,en erwerdbeslotendeze selectieniet verder voorbeproeving aan te
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houden.Ook denieuw indeproef opgenomen selectieswerden afgekeurd. Deselecties I.V.T.73119en 73128 zijn opnieuwvoor verderebeproeving aangehouden.
Aromelheeft grotevruchten en iserg goed van smaak,maarbleek helaas te
weinig produktief.
De ter oriëntatie geplante rassenBordurellaen Tapirellawaren teweinig
produktief.Bordurellahad ergkleine vruchten, terwijlvan Tapirella alle
vruchten doorhet niet-zettenvandepuntvan devruchtmisvormd waren.Deze
rassen zijnonder Nederlandse omstandigheden geen aanwinst voorhet sortiment.

ProjectPFW 7:Teeltonderzoek bijframbozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Framboos
Dedruppelbevloeiingsproefmethet ras Schönemannwerdvoortgezet.Hoewel de
objectenmet druppelbevloeiing in 1977belangrijk meer groeivertoonden danhet
onbehandelde object,leidde ditniet ofnauwelijks tothogere produkties in
1978 (tabel17).Waarschijnlijk door devele neerslag vlakvoor deplukwas er
geen invloed op devruchtgroottewaarneembaar.
Tabel 17.Resultatendruppelbevloeiingsproefframboos.
Lengte aangebonden
stengels cm/m rij

Onbehandeld
Eenzijdig vanaf 1mei
Tweezijdig vanaf 1mei
Tweezijdigvanaf 1juni
Tweezijdig vanaf 1juli *

vj.1977

vj.1978

210
390
470
460
380

1120
1220
1120
1240

850

Kg/are
1977

1978

totaal

52
99
102
99
89

204
206
204
223
218

256
305
306
322
307

* Beidewater vanaf 1augustus 1976.
Het lijkt erop of onder deomstandighedenvan 1978 inhet onbehandelde objectaleenoptimale plantdichtheid wasbehaald. Heteffectvan demeergroei
wordt ten dele ook nog teniet gedaan doorhet op gelijkehoogte insnoeien van
alle objecten.Tenslottewas er een tendens aanwezig datnaarmate ermeer
waterwerd gegeven,blad en grond inhet najaarminder voedingsstoffenbevatten.
Ditkwam ook totuiting ingele scheuttoppen.
De opbrengsten vanvolgenshet Nieuwzeelandse tafelsysteem geteeldefranrbozerassenMailing Promise enGlenClovavielen tegen.Het systeem is bovendien
nogal bewerkelijk.

Rode bes
Ookbijhet rode-besseras Jonkheervan Tetswerd de druppelbevloeiingsproef
voortgezet.De objecten,waarinvanaf 1mei,1juni of 1juliwaterwerd gegeven,
gaven 25 tot40%meer snoeihout indewintervan 1977/78ende opbrengsten
warenhoger dan dievanhet onbehandeld object.Ookwasweer de tendens aanwezig
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datwatergeven leidt totmeerbessenper tros en toteen ietshogerbesgewicht.
Inde snoeiproef gafvrijwelniet snoeienweer dehoogste opbrengst,maar de
struiken lijkensnel teverouderen.Bijmechanisch snoeien (zomerenwinter)
wordthet gewas erg dicht enveroudert het snel. Inhetnatte plukseizoen van
1978viel de opbrengst erg tegen.Handsnoei indewinter gecombineerd methandofmechanische snoei inde zomer gaf een redelijke produktie aangoede struiken.
Helaaskon door de slechteweersomstandigheden geenbetrouwbare beoordeling van
debes-en trosgrootteworden uitgevoerd.

Zuarte hes
Tweekleine stekproevenbijhet ras Black Rewardwerdenvervolgd. Inde
eerste proef,gestektvoorjaar 1975,waren alle stekken gezet in zwart plastic,
plantafstand 1,90 x0,50 cm.Het aldannietweghalenvanhetplastic nahet
eerste groeijaar gaf geenproduktieverschillen inhet tweede enderde groeijaar.
De-tweede proefwerd opgezet inhetvoorjaar van 1976.Indezeproefwerd de
zwart plastic grondbedekking vergeleken met onbehandeld. Stekken in zwart
plastic leidde tothogere opbrengst zowel in 1977als in 1978.Werd nahet
eerste jaarrondomde struik inhet plastic een gatvan 10cmgemaakt danresulteerde ditwel inmeer groei (50%meer snoeihout)maar niet ineenhogere produktie.

ProjectPFW 8:Gebruikswaardeonderzoek bijframbozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Frambozen
Bij debeoordelingvan devruchten vanvirusvrijeherkomsten vanMailing
Jewel,Mailing Promis,Rode Radboud,Lloyd George enSiriuswerden geen afwijkingen (bijvoorbeeld korreligheid) gevonden.Opvallendwaren dehoge produktie
vanMailing Promise ende goedekwaliteit van RodeRadboud. Deproduktie van
Mailing Jewelviel in 1978tegen.
De frambozerassenproef gaf eeneerste opbrengst.DerassenMailing Orionen
Mailing Admiral,die pasvoorjaar 1978geplantwerden gavennog geenopbrengst.
Leokanhopelijk inhetvoorjaarvan 1979worden geplant.Nahet eerste oogstjaarkunnen devolgende korte,voorlopige,karakteristieken van de rassen
worden gegeven (involgorde van rijptijd):
GlenClova,een sterk groeiend ras,produktiviteit goed,vruchten ietsverscholenonderhetblad, iets lichtvankleur,stevig engoed van smaak;
Mailing Promise,goedegroei enproduktie,vruchten goedvankleur en
grootte,maar tamelijk zacht en gevoeligvoor vruchtrot,smaak goed;
Delight,goede groei,dit eerste jaar ergproduktief,vruchtenerggroot,
lichtvankleur, zacht en goedvan smaak;
Spica,goede groei enproduktie,vruchten stevigmaarklein,smaakmatig;
Glen Isla,goede groei,vruchten rond,vrijkleinmaar erg stevig,goedvan
kleur,matigvan smaak;
Jochems Roem,groei enproduktie bleven in 1978beneden deverwachtingen,
vruchten groot,donkerrood envrij zwak,smaakmatig;
PhyllisKing,indeproef zeer sterke groei,produktie goed,vruchtenvrij
groot donkerrood, tamelijk stevig engoedvan smaak.Datummiddenoogst in 1978
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7dagenna GlenClova;
Himbostar,matige groei,goede produktie,vruchtenklein en stevig,goedvan
smaak;
Schönemann,goede groeienproduktie,vruchten donker,vrijklein enstevig,
redelijke smaak;
Sirius, goede groei,in 1978matige produktie,vruchtenmatig groot,donker
enstevig,smaakmatig.
Vaneen aantal rassen zijnplanten gebruikt afkomstig vandoorhet I.P.O.
warmtebehandeldmateriaal.Dekwaliteit vandevruchtenbijditmateriaal was
goed.
Inhetvoorjaarvan 1977werd de rassenproefherfstframbozen geplant.In
1978gafdeze proef deeerste opbrengsten.De rassen September en Scepter gaven
lage opbrengsten (circa 30kg/are)en tekleinevruchten.Heritage gaf een goede
opbrengst (82kg/are). Devruchtenvan ditras zijnklein,maar stevig,goedgekleurd bij eenvrijvroege rijptijd. Baron deWavre is inde proefhet groeikrachtigste ras,de opbrengst was goed (71kg/are), maar de rijptijdwas laat,
hetgeen ineenkoudnatnajaar een grootnadeel kan zijn.Devruchtenwaren
vrij groot,tamelijk stevig engoedvankleur ensmaak.Hetbuiten deproefgeplante ras ZevaHerbsternte gaf eveneens een goede oogst (73kg/are)met vrij
grotevruchten,donkervankleur en goedvan smaak.De rijpingvan dit raswas
vroeg.

Rode bessen
Voorde rode-besserassenproef was 1978het derde oogstjaar. In tabel 18 zijn
de resultatenvan dezeproef samenmet dievan debeste rassen en selecties uit
derassenoriëntatie samengevat (gemiddeld over 3 jaar). In 1978was de opbrengst
van alle rassen goed.
Tabel 18.Resultaten rode-besserassenproef,aangevuld met enkele gegevensuit
de rassenoriëntatie (gemiddeld 1976 t/m 1978).

Ras

Kg/are

Besgew.

(g)
Jonkheervan Tets
Stanza
Rotet
Rondom
B21
Rosetta

153abc
157abc
136c
144bc
183a
177ab

0,82
0,71
0,87
0,74
0,77
0,92

Red Lake
I.V.T.69012
I.V.T.69011
I.V.T.6811

207
267
221
233

0,75
0,89
0,72
1,00

Aantal
bessen/
tros

7,0
9,8
12,1
11,5
12,8
13,8

9,4
9,8
10,5
13,7

Datumvolle
bloei

Datum
oogst

29 april
6 mei
25 april
3 mei
5 mei
8 mei

7 juli
16juli
24juli
27juli
29 juli
29 juli

1mei
6 mei
1mei
7mei

13juli
17juli
20 juli
27juli

De selectie B 21 geeft goede resultaten. De trossen zijn groot,debessen
*oedvan smaakenkleur.Van Rosetta zijn de opbrengsten goed.Debessen aan
ielange trossen zijnechter lichtvankleur enmatigvan smaak. Rotet gafwat
tegenvallende opbrengsten in 1976en 1977,maar gaf in 1978een goedeproduktie.
)ebessenvan dit raszijn goed gekleurd ensmaken goed.
DeI.V.T.-selecties69011 en69012 gevenhoge opbrengstenmaarbleken in
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1978 nogal gevoelig voor vruchtrot. Hetmeest veelbelovend isde selectie
I.V.T. 6811.De produktie vandeze selectie isgoed, debessen zijn groot en
mooi vankleur. Zekunnen lang blijven hangen.

Zwarte

bessen

De beide rassenproeven gaven in 1978goede totzeer goede produkties
(tabellen 19en2 0 ) .Zowel indeeerste rassenproef, geplant voorjaar 1975, als
in de tweede rassenproef, geplant voorjaar 1976,gaven Tenah en Tsema dehoogste produkties. Het zijn beide groeik-rachtige rassen metvrij slap hout, hetgeenbijmechanisch oogsten eennadeel kan zijn. Vande standaardrassen voldoet
Baldwin goed inbeide proeven, Wellington XXXblijft indeeerste proef echter
wat inproduktie achter.
Tabel 19.Rassenproef zwarte bes1.
1976 totenmet1978.
Kg/are

Tsema (M59-10)
Tenah (M59-4)
I.V.T. 6832
I.V.T. 69002
Baldwin
M59-3
I.V.T. 69010
Risager
Slitsa (M59-8)
Black Down
WellingtonXXX
Ben Nevis
I.V.T.6813
Ben Lomond
Magnus

opbrengstgegevens 1978engemiddeld over

Besgew.

1978

1976/78

(g)

Aantal
bessen/
tros

Datumvolle
bloei

Oogstdatum*

158
159
143
96
142
140
131
130
146
142
131
102
95
88
80

107
106
98
91
89
87
85
80
78
77
67
67
66
56
44

1,06
1,16
1,18
1,23
1,07
1,06
0,96
0,94
1,04
1,02
1,19
1,20
0,86
1,07
0,85

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

30 april
3 mei
13 mei
14 mei
3 mei
5 mei
6 mei
27 april
30 april
2 mei
3 mei
2 mei
3 mei
3 mei
1 mei

18
17
21
25
23
21
21
14
18
18
18
15
24
15
15

* Dagen in juli.
Van de I.V.T.-selecties bloeien 6832en69002 laat,waardoor dekans op
nachtvorstschade geringer is.Beide selecties gavengoede produkties met grote
bessen.
Indetweedeproef gavenbehalve de reeds eerdergenoemde rassenBlack
Reward,Slitsa,Westra enSilgo goede opbrengsten.De produktie van Jetviel
tegen.De trossenvan dit ras zijnerg lang,maar debessen zijnklein (zie
tabel 20,blz.51).
Ophet Sprenger Instituut teWageningen zijnvan de oogsten in 1976 en 1977
beoordelingen op sapkwaliteit uitgevoerd. Uit debeoordeling in 1976/77kwam
Black Down alserg geschiktnaarvoren,Tenah,Tsema,Slitsa,M 59-3en Baldwin
kregeneen goedewaardering.Wellington XXXbleek indeze serie de laagste
waardering voor smaak en aroma tekrijgen.
In 1977/78werdenBaldwin,Black Reward,Jet endevier I.V.T.-selecties
beoordeeld.Van deze rassenkregenJet en I.V.T. 69010 dehoogstewaardering.
Jethad eensterkekleur eneengoede smaak enaroma,refractometerwaarde en
vitamine C-gehaltewarenwat laag.Vande overige rassenwas I.V.T. 69002het
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minst aantrekkelijk door een lage refractometerwaarde,een zwakkekleur eneen
matigebeoordelingvan smaak enaroma.
Tabel 20.Resultaten zwarte-besserassenproef 2.
Kg/are
1977 *

Tsema
Tenah
Baldwin
Black Reward
Wellington XXX
Slitsa
Silgo
Westra

Jet
Wassil
Lissil
Invigo
Meitgo
Strato
Stripta

26
10
18
28
5
15
30
9
37
7
6
29
19
4
14

1978
1978

138
148
128
116
135
124
106
118
83
97
96
66
66
68
52

Besgew.

(g)

Aantal
bessen/
tros

Datumvolle
bloei

Oogstdatum

1,06
0,98
0,84
1,08
1,04
1,04
1,14
0,86
0,74
1,07
1,15
0,64
0,84
1,43
1,21

7,3
7,0
4,6
5,0
4,2
5,9
4,1
4,3
9,4
4,5
4,3
7,1
4,6
2,9
3,9

30
29
2
7
2
27
4
2
7
6
5
5
5
26
27

16
17
23
22
21
17
17
22
13
16
16
17
17
17
17

april
april

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
april
april

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

* Nachtvorstjaar.

Kruisbessen
Twee I.V.T.-selecties,72001 en 72002,wordenvergelekenmet destandaardrassenWhinhams Industry enAchilles.Beide selecties lijken zeker zoproduktief alsWhinhams Industry. DeproduktievanAchilles blijftwat achter.
I.V.T. 72001heeft ronde,gelevruchtendie goed smaken. I.V.T. 72002heeft
mooiehelderrode vruchtenmet eengoede smaak.Devruchten zijnwat groter dan
dievanWhinhams Industry enmooier vankleur.De groeikracht is zwak,overeenkomendmet dievanAchilles.

Bramen
Vande inhetvoorjaar 1975geplante proefwerden Darrow,Ranger en Raven
nietmeer geoogst.Deze rassen zijnvoor Nederlandse omstandigheden nietgeschikt.Deze rassen zijnerg gestekeld, laten zichmoeilijk leidenendeopbrengsten zijnerg laag.Thornfreeheeft goedvoldaanmet een regelmatige produktievan grotevruchten (tabel 2J).Himalaya gaf de laatste jarenwel een
hogereproduktie maar devruchtenwarenklein.Van Thornless Evergreen vielen
produktie envruchtgrootte tegen.Deproef iseind 1978gerooid.
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Tabel 21.Resultatenbramerassenproef,geplantvoorjaar 1975.
Kg/are

Himalaya
Thornless Evergreen
Thornfree
Smoothstem

1976/78

1976

1977

1978

Gem.
vruchtgew. (g)

Middenoogstdatum

82
35
99
248

303
285
233
199

288
150
154
202

2,7
3,0
4,3
4,8

26aug.
8 sept.
13sept.
13sept.

Inde tweede rassenproef,geplantvoorjaar 1976,voldedennaast de standaardrassenHimalaya en Thornless Evergreen ook Bedford GiantenBlack Satin goed
(tabel22).
Tabel 22.Resultaten bramerassenproef, geplantvoorjaar 1976.
Kg/are

Bedford Giant
Himalaya (v.v.)
Black Satin
ThornlessEvergreen(v.v.)
Dirksen Thornless
Cherokee
Comanche

Gemiddeld
vrucht gew.(g)

Middenoogstdatum

1977

1978

1977

1978

1977

1978

189
174
163
169
35
16
13

337
307
292
128
88
11
14

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

3,9
2,8
5,2
3,2
3,9
4,9
5,8

22aug.
5 sept.
11sept.
.8sept.
13sept.
7 aug.
10aug.

25aug.
1sept.
6 sept.
10sept.
9 sept.
8 aug.
16aug.

Bedford Giant iseenvroeg rijpend,produktief ras,met veel maar lichte
stekels.Aanbinden gaatmakkelijker danbijHimalaya. Devruchten zijn rond,
dofmet een donker roodachtige glans en redelijk van smaak. In 1978waren de
vruchten laterinhet seizoenmoeilijk teplukkenenteer.
Black Satin iseenongestekeld produktief rasmet een lange oogstperiode.
Devruchten zijnerggroot,langwerpig en somswat onregelmatig. Ze zijn
glanzend zwartmet eenvrij goede smaak.Omdat devruchten teer zijnen snel
afrijpenmoetvaak gepluktworden.
Cherokee en Comanchekomen insterkemate overeenmet de inde Ierassenproef opgenomen rassen Ranger en Raven:rechtopgaande sterk gestekelde scheuten
en lage produkties.Ze zijn dan ook onderNederlandse omstandigheden niet voor
de teelt geschikt.
Ineenvergelijking van standaard- envirusvrij materiaal vanHimalaya en
Thornless Evergreen geeftvirusvrije Himalaya tweemaal zoveel opbrengst als
het standaardmateriaal. Indit standaardmateriaal komtveelmozaïekvirusvoor.
BijThornless Evergreen zijngeenproduktieverschillenwaarneembaar.
Virusvrij materiaalvanThornfree en Smoothstem gaf eengoede produktie van
goedekwaliteit.Devirusvrije Smoothstemheeft groener en glänzenderblad dan
het standaardmateriaal.Devormvandevruchten isechter gelijk.
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AFDELING BODEMKUNDE

ProjectPFW10(IB75):Landelijkebodembehandelingsproevenindefruitteelt
P. Delver

Deproef op perceel 22met in 1972geplante appels SchonevanBoskoop opM.9
werd voortgezet.Al enkele jarenwordtnagegaan of destikstofbehoefte afhangt
vande dichtheid van planten.Erworden jaarlijkse giftenvan0,70,140,210
of 280kgN toegepastbijbeddenteelt enenkele-rijsystemenmet afstanden van
3,00 x 1,02m;3,55 x 1,36 m en 3,95 x 2,05 m. Bijdeenkele-rijsystemenworden
tevens smalle ofbredeboomstroken toegepast.De grond isvrij droogtegevoelig,
terwijlhet grondwater indroge zomers totminstens 1,50 m dieptedaalt.
Evenals in 1977bleek,dat devruchtgrootte wasbeïnvloed zowel doorde
breedte van deboomstrook als door de dichtheid vanplanten. Zobedroegen de
gemiddelde vruchtgewichten bij de genoemde plantsystemenmetbij deenkele
rijenbredeboomstroken achtereenvolgens 172,171,186en 193g/vrucht. De drie
enkele-rijsystemenmet smalleboomstrokenhaddenvruchtgewichten van 194,196
en 207g.Naarmatewijderwas geplantnam devruchtgrootte dus toe.Ditmoet
aan geringere droogtegevoeligheid vanwijd geplantebomenworden toegeschreven.
Niet directvoor dehand ligt,datbij eenzelfde plantdichtheid ookbomen in
smalle onkruidvrije stroken (waarmendusmeer concurrentie dooreen grotere
grasoppervlakte zouverwachten)groterevruchten opleverdendanbomen inbrede
stroken.Deverklaring ligtvoornamelijk inhet inomvang achterblijvenvanbomen insmalle zwartstroken,vergelekenmetbrede,tijdenshetvolgroeien vande
aanplant.Indie jaren (1975 - 1978)kwamvrijveel droogtevoor.Door dekleinerekrooninhoud blijft het aantal appels perboomwel achterbij dievanbomen
inbrede stroken,maar daardoor ispervruchtwatmeervochtbeschikbaar, zodat
deze sterker uitgroeien.
Eenbelangrijk aspectvan deze proef isook,datdoorhetbeperktevochtleverend vermogenvande grond ende droogte indebeginjaren,dewijd geplante
bomen de aanplant langniethebbenvolgegroeid endatooknietmeer zullendoen.
Daardoorblijft deha-opbrengst sterk achterbij dievan denauwerebeplantingen,
zoals in tabel23voor 1978is aangegeven.Teverwachtenvaltdat ditbeeld zich
indekomende jarennietbelangrijk zalwijzigen.
Tabel 23.Opbrengstresultaten van Schone vanBoskoop opperceel22.
Plantsysteem
(m)

bed

Aantalbomen Boomstrook
per 0,9 ha

Opbrengst 1978
Kg/boom

1000kgper0,9 ha

3,00.x1,02
3,55x1,36
3,95x2,05

3330
2930
1860
1110

breed
breed
breed

13,1
15,1
18,6
23,6

43,6
44,2
34,6
26,2

3,00x1,02
3,55x1,36
3,95x2,05

2930
1860
1110

smal
smal
smal

13,8
17,5
20,5

40,4
32,6
22,8
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Evenals in 1976werd indit proefveld een gunstige invloedwaargenomen van
denabijheid van drainsleuven opdevruchtgrootte.Opdeze droogtegevoelige
plaatgrond gaathetwortelstelselniet dieper dandekleilaag,namelijk circa
50cm.Het onderliggende zandwordtnietbeworteld.Waarboomrijen dedrainsleuvenkruisen dringen dewortels echter indevergraven grondvan de sleuven
tot circa 120cmdiepte,waardoor debomen ookbij zeer diepegrondwaterstanden
nogvan capillairwater profiteren. Doormetingenvanvruchtdoorsneden enkele
dagenvóór depluk,konperboom eenmaatvoor degemiddelde vruchtgrootte
wordenvastgesteld. Daaruitwerdberekend datbomen die optimaalvan de nabijheidvan drainsleuven profiteerden in 1976 een 38% en in 1978een 9% groter
vruchtvolumehadden danbomen elders inde aanplant.Indeze jarenbedroeg de
neerslag in april- augustus respectievelijk 91 en 244mm, terwijlde berekende
vruchtinhouden varieerden tussen circa 90en 150cm 3 ,respectievelijk 220en
250 cm 3 .
Door eenpraktikantwerden indit perceel metbehulp van tensiometers uitgebreidewaarnemingen uitgevoerd over veranderingen indevochtspanning vande
grond op 25 cmdiepte.Daarbijbleek datopkorte afstand van de stam degrond
aan dewestzijde steedsvochtiger was dan aande oostzijde.Midden tussende
bomenwas de grond indebedden en inde 3,00 x 1,02mbeplanting iets droger
dan indewijder geplante systemen. Zowelverschillen invochtonttrekking als
inonderscheppingvanneerslag kunnenhierbij een rolhebben gespeeld.
Op perceel 7is in 1975eenproef aangelegd met druppelbevloeiing (project
PFW53,IB 327)waarinonder anderevierbodembehandelingenvoorkomen, teweten:
chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking opdeboomstrook,gecombineerd methetmulchenvan gemaaid gras óf op deboomstrook (CC)óf op de grasbaan (CM)envoortsmechanische onkruidbestrijding met dezelfde mulchmethoden
(MCen MM). Dezebodembehandelingen hebben ook in 1978noch op dekg-opbrengst,
noch ophet vruchtgewicht van de twee proefrassen,virusvrije Cox's Orange
Pippin en SchonevanBoskoop,merkbare invloed gehad.Welwas er een invloed op
dekaligehalten inhetblad (zieproject PFW 35).Opdit perceel zijn inhet
droge jaar 1976 indebufferrijen twee proeven opgezet over plantgatbehandeling.
Bijvirusvrije Jonathanwerden combinaties toegepast van tuinturf,kalk en
kunstmest,de laatste inopklimmende hoeveelheden.Toevoeging van 10of 201
tuinturf bleek ook in 1978nog een opbrengstverbetering doormeer vruchten te
geven (circa 18%),maar dit effectwerd teniet gedaan als erkunstmest aande
tuinturf was toegevoegd. Bijvirusvrije Karmijn de Sonnavillewerd bij het
planten naast onbehandeldwortelsnoei toegepast gecombineerd met dopenvan
wortels innoritpoeder en toevoeging van 151tuinturf enkunstmest. Tuinturf
had op de opbrengst in 1978een gunstige invloed maar alleen als erwortelsnoei
was toegepast (21%). Waren debomenmetwortelpruik geplantdanwasheteffect
van tuinturf nihil (1%).Dehier rigoreus toegepaste wortelsnoei heeft debomen
dus droogtegevoeliger gemaakt.Norithad een iets gunstig effect,maar alleen
bijbomen diemetwortelpruikwaren geplant (9%).Toevoeging vankunstmest aan
het plantgat gaf ook indeze proef eenopbrengstderving (14%).
Inde proefmet de appelWinstonopM.9,op perceel 25,werd in 1978voor
het laatst de invloedvan enkelebodembehandelingen op deopbrengst nagegaan.
In 1976 en 1977werd hier eenonderzoek uitgevoerd over de invloed van kleine
verschillen inde stikstofvoorziening vanhet gewas opde ontwikkeling van
spintpopulaties. In 1978kwam een ookvorig jaar gesignaleerd enweinig onderkend effectvan de stikstofbemesting op grasnaarvoren:door een flinke gift
wordtde grasgroei sterkbevorderd waardoor ookmeervocht tenkostevande
vruchtboom aande grondwordt onttrokken.Dit uit zich indrogevoorjaren in
achterblijvende groei.Komt dit indejeugdjarenveelvoor danbestaat dekans
datde aanplantnietvolgroeitwat zichook inlatere jareninblijvend kleiner
boomomvang enproduktievorminguit.Dit lijkt ook indeze in 1972 geplante
proef op zwaarbemesteveldjes metbrede grasstrokenhet geval te zijngeweest.
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In 1973- 1977was hetvoorjaar vaak aan dedrogekant.
TeOosthuizenwerd in 1978debodembehandelingsproefbeëindigd. Combinaties
van chemische ofmechanische onkruidbestrijdingmethetbrengen vanhet gemaaide
gras opdeboom-of de grasstrokenwerden gedurende twaalf jarenop dezelfde
wijze toegepast alsbeschreven voor deproef op perceel 7teWilhelminadorp.De
opbrengst perboombedroeg indit laatste jaarbij debehandelingen CC,CM,MC
enMMrespectievelijk 40,7;38,9;37,0 en36,3kg.De grondbewerking tot circa
6 cmdiepte isdus duidelijk ongunstig geweest.Ietsgunstigwashet effectvan
mulchenvanhet gras op deboomstrook.

Project PFW 11(IB111): Betekenisvanstikstof vooropbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver

De opbrengsten indeplantdichtheden-, stikstofhoeveelheden-, strookbreedtenproef opperceel 22hebben in 1978nog enigszins onder invloed gestaanvanhet
extreem-droge jaar 1976.Verminderdebloemaanleg door'stikstoftekortuitte zich
toen insterk achterblijvende bloei enproduktie op onbemesteveldjes in1977,
vooralbij dicht geplantebomen enbij smalle onkruidvrijeboomstroken (Jaarverslag 1977,blz. 53,tabel 17).Ditwerd gevolgd door eenhersteleffect
vooral opde0N-veldjes, zodat in 1978positieve stikstofreacties ook juist
bij dezecategorieën achterwegebleven (tabel 24).Houdtmen rekening metde
ietskleinere kroonomvangbijbomen op0N-veldjes dan suggereren de lagere
vruchtgewichten datdebomenhier in 1978zelfs eenwat zwaardere vruchtdracht
hadden danopdebemesteveldjes.Bij debredeboomstrokenkomt een gunstiger
bemestingseffectnaarvoren naarmatewijderwerd geplant.Ditmoet voornamelijk
aaneenpositieve invloed van stikstof op deboomgrootteworden toegeschreven
bijbomenmetvoldoende standruimte die indebeginjaren ookwat sterker werden
gesnoeid. Bij debeddenteelt had debemesting een ietsongunstige invloed,vooral op devruchtgrootte.Deze ook uitvorige jarenbekende reactie staatwellicht
inverband met een tehoge zoutconcentratie bij dehoogste stikstofgiftenals
gevolgmedevaneensterkerevochtonttrekking enonderscheppingvan eengroter
deelvandeneerslag,vergelekenmet de overige plantsystemen. Ook uit metingen
vande stamomtrek inhetvoorjaar enuit schattingenvanhetkroonvolume inhet
najaarvan 1978bleek dat toenemende stikstofgiftendegroeivandebomen inde
beddenteelt enook inde3,00x 1,02 mbeplanting hebbenbelemmerd, inde 3,95
x 2,05 mbeplanting echterhebbenbevorderd.
Tabel 24.Opbrengsten engemiddelde vruchtgewichten van SchonevanBoskoop op
perceel22.

Plantsysteem

Boomstrook

Kg/boom b i j kg N/ha

Vruchtgew gbij kgN/ha

(M)

0

70-280

0

70-280

beddenteelt
3 , 0 0 x 1,02
3,55 x 1 , 3 6
3,95 x 2 , 0 5

breed
breed
breed

13,8
14,8
17,1
20,4

12,9
15,2
19,0
24,3

180
168
181
197

171
172
187
194

3,00 x 1,02
3,55 x 1 , 3 6
3,95 x 2 , 0 5

smal
smal
smal

13,9
17,3
20,5

13,8
17,5
20,5

188
194
201

196
199
209
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In 1977 isdeverzameling enbewerking vanproefresultatenvanhet grondwater
standenproefveld van deRijksdienst voor de IJsselmeerpolders overgenomen.Het
perceelbevindt zich opkavel R18in de polderOostelijk Flevoland. Deproefrassen zijnCox's Orange Pippin enGoldenDelicious opM.9. Gedurende 5maanden
indewinterworden constante grondwaterstanden van40,70, 110of 130cm
benedenmaaiveld gehandhaafd, incombinatie met dezelfde of diepere grondwaterstanden,eveneens 40, 70, 110of 130cm,gedurende 7maanden inde zomer.De
waterstandenworden gerealiseerd door infiltratie.Daarnaast zijner percelen
zonder infiltratie.Alle percelen zijn onderverdeeld inveldjes die 0, 75of
150kgN per jaar ontvangen.
Met devruchten van deoogst 1977 zijnbewaarproeven uitgevoerd welke in 1978
werdenbeëindigd. InCox's Orange Pippinkwam iets stipvoor (1,8;3,2 en8,4%
inde sorteringen 55-60,60- 70en groter dan 70m m ) .Erbestond enigverbandmet debehandelingen.Bijde sortering 60 - 70mmbijvoorbeeld gavende
driehoogste grondwaterstanden, namelijk 4 0 - 4 0 , 40- 70 en 70- 70cmbeneden
maaiveld (winter - zomer)ietsminder stip dande overige,namelijk gemiddeld
1,9 en 3,7%.Met debemestingwas er slechts een zwak positieve samenhang,
echter alleenbij dehoogste grondwaterstanden. Zacht,gemiddeld 4,7%,vertoonde
geen samenhangmethet grondwaterregime ofmet debemesting.Wel namhetpercentage sterk toemet devruchtgrootte.
Debewaarproef met Golden Delicious hadbetrekking opvruchten,geplukt in
drieperioden:28- 29 september; 10- 12en 26- 27oktober 1977.Erkwam iets
bruinverkleuring invoor,vooral invruchtenvan de laatste pluk (3,8;4,3 en
7,3%respectievelijk).Stikstofbemesting gaf een lichte afnamevanhetpercentagebruin.
Deopbrengst vanCox'swas in 1978 lager dan in 1977 (gemiddeld respectievelijk 43en55kg perboom)vooral op 0N-veldjesbijhoge grondwaterstanden
bleef deopbrengst sterk achter ten opzichte vanvorig jaar.Evenals invoorgaande proefjarenwas alleenbij ondiepeontwatering sprakevan een duidelijke
produktieverbetering door stikstof.De interactie tussen stikstofbehoefte en
ontwateringsdiepte kwam nogduidelijker naarvoren indeplukgegevens van
GoldenDelcicious.
Insamenwerking methet Consulentschap voor Bodemaangelegenheden inde
Tuinbouw is in 1978eenbegin gemaaktmet een onderzoek naar dehoeveelheid
oplosbare stikstof inhetbewortelingsprofielvanboomstroken, zeervroegen
later inhet jaar.Nagegaanwordtwelkevariaties daarinvoorkomen,welke
samenhang ermetvroegere bemesting ofmetbodemeigenschappen bestaat enof
hiermee ookvariaties inde stikstoftoestandvanhet gewas samenhangen.Opde
achtergrond staat devraag of grondonderzoek eenbasis kanvormenvoor het
vaststellenvande stikstofgift. In 1978 zijn in40aanplantingen Golden
Delicious inhet rivierkleigebied, de IJsselmeerpolders en Zuid-Nederland grondmonsters tot 80of 100cmdiepteverzameld enwel infebruari,mei- junien
oktober. Ingrondwelke alenige jarennietwordtbemestvarieerde dehoeveelheidnitraat +ammoniak-stikstof infebruari tussen circa 10en50kgN. In
bemeste aanplantingenbedroeg ditvóór denieuwebemesting 30to60kgN.In
verscheidene IJsselmeerpolderprofielenkwamenveenachtige lagenvoorwelke over
20cmdiepte somsmeer dan 20kgNperbleken tebevatten. Inmei -juniwas de
hoeveelheid oplosbare stikstofmeestalveel groter dan infebruari,ook zonder
bemesting envooral indebovengrond.
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Project PFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehalte van appelbladengrond
P. Delver

Dekalibemesting inde fruitteelt bevindt zichalverscheidene jarenopeen
laagniveau,geschat op landelijk gemiddeld 50kgK 2 0perha per jaar.Door
accumulatievankalium indebovengrond vanboomstroken,onder andere alsgevolgvanmulchen,endoor de gebruikelijkebemonstering van de laag0- 20cm
indeze stroken,wordenbij grondonderzoek relatief hoge gehalten aangetroffen.
Bovendien zijndebemestingsnormen inverband met stipkansenverlaagd. Hoewel
weliswaar demogelijkheden voorkaliumopnamedoorhet fruitgewas bij de strokenteelt gunstig zijn,bestaat toch dekans dat de grond als geheel inde loopvan
dejaren testerk verarmt zonder dat ditbijblad-of grondonderzoek spoedig
wordt onderkend.Metname deverarming aankaliumvan grasbanen,waarvan het
gemaaide gras opdeboomstrokenwordt gebracht,heeft de laatste jaren deaandacht getrokken.Het is zaakdekaliumhuishouding van fruitgronden nader te
onderzoeken o.a.dooreen analysevan factorenwelke dekaliumopname beïnvloedenendoorna tegaanbenedenwelk niveauvan gehalten ingrond engewas
produktie-ofkwaliteitsverlies door tekortmoetwordenverwacht.
Tendele lagekaliumgehalten inbladerenvan de appel Schone vanBoskoop zijn
in 1977aangetroffen indeproef op perceel 22 (projectPFW 10en 11).Als de
invloedvandeN-bemesting opdeze gehaltenwordt geëlimineerd,blijvenhierin
verschillen tussendeherhalingen over tot circa 0,30%K, terwijl dehoogste en
laagste gehaltendan 1,15 en0,60%Kbedragen.De indrukbestaat datdeverschillen samenhangenmet pleksgewijzeverschillen ingrondwaterstand inhet
voorjaar.In 1978werdenhier zelfsbeginsymptomenvan 'randjesziekte' (K-gebrek)waargenomen.
Inde proefmet druppelbevloeiing op perceel 7 (projecten PFW 10,35,49en
53)wordt sedert 1975 o.a.kalibemesting tot 300kgK 2 0perha per jaar toegepast.Het effectdaarvan ophetkaliumgehalte inhetblad is steeds duidelijker
gewordenwatblijkt uit de gemiddelde verhogingen in 1976,1977en 1978van
respectievelijk 0,08%;0,16% en0,30%K inblad van Cox's Orange Pippin.Ook
door andere factoren zijnde gehaltennogbeïnvloed. Devoorgeschiedenis (het
plantenvan de appelbomen opplaatsenwaar ineenvorige proefmet peren grasstroken ofboomstrokenhadden gelegen;deeerste zijn sterker aankaliumverarmdnaarmatemeermetNwerd gemest)veroorzaakte in 1978nog steedsverschilleninK-gehalten inhetblad, tot0,20%K.Verderwerd het gehalte gemiddeld
met0,16% Kverhoogd doorwater geven indeperiodemei tothalf juni.Ook de
bodembehandelingen (zieproject PFW 10)hadden invloed:bij CC,CM,MC enMM
(voorbetekenis zieblz. 54)waren de gehalten respectievelijk 1,60%; 1,44%,
1,42%en 1,48%K. Ditwijst enigszins opeen interactie tussende grondbewerking
enhetmulchen:als de grond opdeboomstroken nietwerd bewerkt,veroorzaakte
mulchen hier (CC)eenhoger gehalte danmulchen opde grasbaan (CM).Vindtwel
grondbewerking plaats danprofiteert deboomveelmindervandekalium uit het
gemaaide gras,maardannoghetmeest als ditop derijbaanblijft liggen(MM).
Bijhet ras Cox's Orange Pippinging debemesting samenmet eenwat kleiner
aantalvruchten door lagerevruchtdracht (mogelijk veroorzaakt doorwat sterkere
groei)eneenhoger vruchtgewicht maar geenhogerekg-opbrengst.Hetveel
zwaarderdragende ras SchonevanBoskoop reageerde opdeK-bemesting met iets
meer enmet zwaarderevruchten,dus ookmet eenhogere opbrengst (±10%).
Indebodembehandelingsproef teOosthuizen (project PFW 10)wordtvan 1975
af jaarlijks kalibemesting toegepast ingiftenvan 0, 150,300of 450kg K 2 0
perha.Totnu toe isheteffectdaarvan zeergering geweest:in 1977werd een
meeropbrengst van 7%bereikt,in 1978van slechts 3%,gemiddeld voor de twee
hoogste giften.Gezien deomstandigheid dat indit proefveld inCox's Orange
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Pippinal sedert 1974beginsymptomenvankaliumgebrekwordenwaargenomenvalt
hetbemestingseffect tegen.In 1978werden cijfers gegevenvoor de in zeer
lichtematewaarneembare symptomen (0=geen spoorvanbladrandnecrose; 1=
iets,A=alvrij zwarenecrose). Devierbodembehandelingen CC,CM,MC enMM
(project PFW 10)lietengemiddelden zienvan respectievelijk 0,16;0,17; 0,47
en0,37.Debehandelingen 0, 150,300en450kgK 2 0perha leverden gemiddelden
opvan0,41,0,21,0,33 en0,21.Hetnietbewerkenvan de grond opdeboomstroken (CC,CM)heeft dusmeer invloed op dekaliumopname gehad dandebemesting.Het onderzoek opdit proefveldwordt in 1979nietvoortgezet.

ProjectPFW40(IB272;IP03-10-8): Invloedvandestikstofvoedingvande
waardplantopdeontwikkeling vanmijtenpopulaties (Panonyahus ulmi (Koch))
enopdeproduktieenkwaliteitvanappel
P. Delver

Het onderzoek overdeontwikkelingvanmijtenpopulaties opperceel 25werd
al in 1976uitgevoerd. In 1977werd nog nagegaan ofde deels zware spintaantasting invloed had gehad op debloemaanlegvan debomen,Winston opM.9.Daarmee
was het acarologische deelvanhet onderzoek geëindigd.Erwerden in 1978nog
welwatwaarnemingen over de invloed van debodembehandelingen uitgevoerd
(projectPFW 10)enverderwerdendebomenafgestaanvoor eenonderzoek over
vruchtboomkanker. Inhetverslagjaar isdoor de acaroloog vanhet I.P.O.,die
aanvankelijk aanditprojectmedewerkte,M.van deVrie,nogeenvoordrachtgehouden ophet Internationaal Congres overAcarologie teEast Lansing (U.S.A.)
over gegevens uit eenvroegere pottenproef. Indezeproefwarenbijzonderduidelijkerelatiesnaarvoren gekomen tussen de ontwikkeling van spintpopulaties op
geïnfecteerde appelboompjes enhet tijdstipvan toedienen endewerkzaamheid
vankunstmeststikstof.
Voorwathet onderzoek op perceel 25betreft kanhetresultaat alsvolgt
worden samengevat:kleinevariaties inN-voorziening en indeN-toestand van
vruchtbomen,verkregen doorbinnenpraktijknormen aanvaardbare variaties inde
bemesting ofbodembehandeling, gaanniet samenmet duidelijk aantoonbarevariaties indeontwikkelingenvanmijten.Vermindering van de stikstofbemesting met
als (neven-)doel de ontwikkeling van spint tegen tegaanheeft danook nauwelijk
zin.

ProjectPFW49(IB305):Stipinappels
P. Delver enA. Pouwer

Inhetverslagjaarkwam eenpublikatie gereed overdehuidige stand van
kennisvanhetverschijnsel stip (Mededeling 17,Proefstationvoor deFruitteelt).Voor een in 1979inEngeland tehouden symposiumwerd een voordracht
voorbereid over devoorspelling van stip.HetverslagvanA.Pouwer over een
proefplekkenonderzoek (blad-enbodemanalyse)met Cox'sOrangePippinen Golden
Delicious inZuid-West Nederland in 1973en 1974kwam inconcept gereed. Het
aansluitende onderzoek in 1975en 1976met Cox's OrangePippinen Schone van
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Boskoop van diverseboomgaarden,waarbij inbewaarproeven ookhet optredenvan
stipwerd nagegaan,isnog inbewerking.
Omdatbij de gevoeligheid van appelsvoor stip en zachtnaast boomgaard-en
plantevoedingsfactorenookhetvan jaar totjaarverschillend uitgroeien van
vruchten een rol speelt en de laatste factor inde stipvoorspelling zoumoeten
wordenbetrokken, iseenbegin gemaakt metmetingenvan devruchtgroeivan
Cox's Orange Pippin.Opvijf proeftuinen en in twee proeven teWilhelminadorp
zijnmin ofmeer frequentvruchtdoorsneden gemeten.Bedoeling iseen verband
metweersfactoren tevinden.Totnu toe isgevonden datop dedagelijkse groei,
omgerekend involumetoename van devrucht,devolgende factorenvan invloed
zijn:stadiumvan inblad komen;bladstand;vruchtdracht;aanwezigheid van
vruchten die gaanruien of afrijpen;vochtvoorziening; daglengte en temperatuur.
Het zal dus nieteenvoudig zijnhieruit de invloed van uitsluitend weersfactoren
vast testellen.
Metvruchtenvan de oogst 1977en 1978,van de rassenvirusvrije Cox's Orange
Pippinen Schonevan Boskoop inde proef overdruppelbevloeiing opperceel 7
(project PFW 53), zijnbewaarproeven uitgevoerd. Bijdebodembehandelingen CC,
CM,MCenMM (zieprojectPFW 10)werd in 1977respectievelijk 21,8; 13,9;18,3
en 10,4%stip+ zacht aangetroffen inCox's Orange Pippin.Bij dit raswerd in
1978nabewaring slechtsweinig stip gevonden,namelijk indezelfde volgorde
7,5;5,7;3,3 en5,0% inwendig stip inkleine voorvruchtanalyse bestemde partijtjes,en 3,2;2,3;0,9 en 2,1%uitwendig stip ingrotere bewaarde partijen.
Chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking enhierbij hetmulchenvan
gras op deboomstrokenheeft dushet meeste stip gegeven.Verderheeft kalibemesting inbeide jaren ietsmeer stipveroorzaakt.Het effect vanwater geven
was onduidelijk. Inbewaarde Schone vanBoskoop oogst 1977 trad ookvrijveel
stip op,maar de samenhang met debehandelingenwas onduidelijk en tendele in
tegenspraak met de resultaten van Cox's. Bijdebodembehandeling CC trad
relatief hetmeeste scald op;kalibemesting had het scaldwat teruggedrongen.
De resultatenvan debewaring van Cox's Orange Pippin en GoldenDelicious,
oogst 1977,vanhet grondwaterstandenproefveld inde polder Oostelijk Flevoland
zijn inhetverslagvan projectPFW 11vermeld.
Bewaarde vruchten Cox's van dematige oogst 1977van debodembehandelingsproef teOosthuizen lietenbij debehandelingen CC,CM,MC enMM respectievelijk
39, 38,32en 34%stip + zacht zien,wederom dus eenvoorbeeld vanhetstiponderdrukkende effect vangrondbewerking,maar hiermee gingwel een afname in
produktie met 7%gepaard. Dekalibemesting had indeze proef geen invloed op
stip enzacht.
InWilhelminadorp werd in 1977eenpotproef opgezet met de appelKarmijnde
Sonnaville.Debehandelingenwerden in 1978herhaald:wel of geensnoei;
schaduw indrie perioden ofgeen schaduw;water-voorziening ophoog niveau in
verschillende perioden.Bedoeling isde invloed daarvan op de stipgevoeligheid
en op deminerale samenstelling van devruchten na tegaan.Wathet eerstebetreftbleek indenogweinigevruchten bestemd voor de analysewat inwendig
stipvoor tekomen,noghetmeestbij debehandelingen:'snoei', 'watervoorziening ophoog niveauhet gehele seizoen'en 'schaduw (doormiddel van netten)
tussen 3mei en 20 juni'. Overige behandelingseffectenbetroffenhet scheuren
vanvruchten en deaantallenende grootte van devruchten.
Ten slottewerden nog tweebespuitingsproeven uitgevoerd tegen stip.Inde
eerste,op Cox's Orange Pippin-bufferbomenop perceel 7,werden dompelen in
calciumchlorideoplossing nade pluk enbespuitingen metWuchsal Suspensietype
2, calciumnitraal-flakes en-prills of calciumchloridevergeleken,voor een
deel incombinatiemetvroege en latebespuitingen,enmetverschillende concentraties.Alleenbij twaalfbespuitingen met calciumchloride, inde loopvan
het seizoen inconcentratie oplopend van0,26% tot0,57%, trad in zeer lichte
mate enpas tegen depluk,bladverbrandingop.
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De tweede proef,opbufferbomenCox'sop perceel 25,had tendoelvast te
stellenbijwelke concentraties van calciumchlorideen calciumnitraatbladverbranding optreedt.Opbasisvan gelijke concentraties aan calcium gaf nevelen
met calciumchloride méérverbranding dannevelenmet calciumnitraat.Bijvergelijkingopbasisvan dezelfde hoeveelheid calciumperboom gaf nevelen ookmeer
verbranding danspuitenmet calciumchloride.Werd nevelen toegepast ingeleidelijkoplopende concentratiesvan 1,6% tot4,5% calciumchloride, respectievelijk
van 3,2%tot8,1% danwas debladverbranding zeer licht envrij ernstig.Verspoten gaf calciumchloride zéér lichte verbrandingbij concentraties oplopend
van0,7 tot 1,05%. Deverbrandinghangt overigens ook afvanhet totaal aan
uitgevoerde bespuitingen.

ProjectPFW53(IB327):Druppelbevloeiingindefruitteelt
P. Delver

In 1978 zijn,teoordelennaar deneerslagverdelingende standvan op25
cmdiepte ingegraven tensiometers,twee droogteperioden opgetreden namelijk
gedurende circa 20dagen tusseneind mei en 20juni en,veel langer,vanafongeveer 25 juli totnaeind september. Inde proef over druppelbevloeiing op
perceel 7werd indedrieperioden,I (1mei - 15juni), II (15 juni- 1augustus)en III (1augustus - 15september),water gegevennaar gemiddeld 4,6; 3,8
en4,6 literper dagperboom.De groottevan deze giftenwerd vastgesteld aan
dehand vanwaarnemingen vanneerslag enverdamping,waarbij rekeningwerdgehoudenmethetnognietvolgroeid zijnvan de aanplant.Dehoeveelheden zijn
(waarschijnlijk te) laaguitgevallen doordatuitgegaanwerd van deverdamping
terhoogtevandeboomtoppen;éénmeter hoger,zobleek later,isdeverdamping
één derdehoger envergelijkbaar met dievanwaarnemingspunten inhet open
veld.Eenverdere factorwashetkoeleweerwaardoor de verdampingsoverschotten
ondanks de droogtekleinbleven.
Watde effectenvanwater geven indeze proefbetreftviel er eenlichte
verbeteringvanhetvruchtgewicht waar tenemenbij Cox'sOrangePippin,echter
nietbij Schonevan Boskoop.Waarschijnlijk doorhet gunstige effectvandruppelbevloeiing inhet droge jaar 1976waardoor debomen in 1977watbeterbloeiden, endoor eenbeurtjaarreactie,was debloei opbedruppelde veldjes in 1978
juist ietsminder sterk zodat ook deopbrengstwatminderhooguitvielvergelekenmetbomen zonder extrawater.
Bijenkelebomenvanbedruppeldeveldjeswerdenop 25cmuithet druppelpunt
enop 25 cmdiepte tensiometers ingegraven.Dezebomenkregen afwijkend water
toegediend,namelijk 30 literophetbestaande druppelpunt (gedruppeld),elke
keer datde tensiometereen standvan 10of 20cmkwikhoogtehad overschreden.
Dit leidde totwater gevenelke drie totvijf dagen.Bijdeze 'tensiometerbesturing'vielhetgemiddelde dagelijksewaterverbruik perboom duidelijk
hoger uit danbijwater gevenvolgenshetverdampingsoverschot('evaporimeterbesturing') zodatvoorlopig de conclusiewerd getrokken dat dewatergiften in
de toekomstmoetenwordenverhoogd.
Indiverseproeven zijn tensiometers ingegravenop 25 cmdiepte,totaal
circa 200.Hierdoorkonde invloedvanneerslag,positie tenopzichtevande
stamenplantdichtheid, opdevochtspanning op deze dieptewordenbestudeerd.
Zobleekbijvoorbeeld dat de grond inbeddenmet ruim 3000bomenperha,
snelleruitdroogt dan ineenwijde enkele-rijbeplanting met ruim 1000bomen
perha.Ookwerdvastgesteld datdegrond aande oostzijde van eenboom,als

60

gevolgvanhetonderscheppenvanregen,steeds droger isdanaandewestzijde.
Overhetvoorkomenvandrogejaren,dereactievanvruchtbomen opdroogte en
resultatenvanberegeningsproevenwerd eennota opgesteld.

ProjectPFW 15:Chemische onkruidbestrijding bij grootfruit
P.J. Bolding

In 1975 isop deproeftuin 'NaarBeter Fruit' teNumansdorp eenproefjeopgezetmethet doelmeer inzicht tekrijgen over de toelaatbaarheid van onderbegroeiingenomhet gebruikvanherbiciden tebeperken.Deproefwerd uitgevoerd
onder jonge GoldenDelicious-appelbomen opM.9 geplant in 1973.Door de te zware
concurrentie enhet niet zuiver kunnenhoudenvandeverschillende vegetaties
zijnbepaalde objectenniet gehandhaafd gebleven gedurende de geheleproefperiode (ziede toelichting in tabel 25).Hierinwordt een overzicht gegevenvan
produktie over de jaren 1975 t/m 1978 (inprocentenvande controle (behandeling
7))envandebedekkingsgraad vandevegetatie inaugustus 1978.
Tabel 25.Produktie inprocentenvan decontrole overde jaren 1975 t/m 1978van
GoldenDelicious opM.9 endebodembedekkingsgraad indeproef te
Numansdorp
Obj. Behandeling,onderbegroeiing
n

Relatieve produktie

°"

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Bedekkingsin%
g r a a d graad
ln
aug. 1978

1975 1976 1977 1978
Onkruid—bij te sterkeontwikkelingchemisch bestredenmaar niet
met Simazin
Onkruid—bij te sterke ontwikkeling gemaaid
Roodzwenkgras—i.v.m. testerke
concurrentie indeherfst van 1975
doodgespoten; in 1977 straatgras
ingezaaid, zonodig gemaaid
Straatgras—eveneens herfst 1975
doodgespoten;invoorjaar 1977
witteklaver ingezaaid
Hoornbloem— n i e t gemaaid;in 1978
grotendeels door andere onkruiden
verdrongen
Muurpeper— in 1978vrijwel geheel
door andere onkruiden verdrongen
Controle:geheelonbegroeid gehoudenmet Simazin,Gramoxone en
eventueelmet groeistoffen

88

93

102

102

10

65

81

92

106

95

89

102

101

86

98

89

100

146

92

97

100

88
100

66

76
100

70

86
100

107

120

72

60

100

7

Uithet overzicht blijkt dat feitelijk elkevormvan onderbegroeiing inde
jeugdfasevandezevruchtbomen oogstreductieheeftveroorzaakt.Waar dit niet
het geval lijkt te zijngeweest,was sprakevan (tijdelijke)afwezigheid van
onderbegroeiing.Hoewel indejarenvande proefvrijveeldrogeperioden zijn
opgetreden,betrof hethier eenbeslist niet droogtegevoelige grond.Deproef
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wordtnietvoortgezet.
OphetProefstation is sinds 1976 aandacht geschonken aandebestrijding van
wortelopslag bij appel (Melrose op M.9). Vande toegepaste middelen Dicamix-F
(6 l/ha), Tipoff (8l/ha) enRoundup (6l/ha) gaf de laatste debeste resultaten.
Ook Dicamix-F voldeed goed.Bijde toepassing vanRoundupwas erna 2groeiseizoenen een duidelijke afname teconstateren vanhet aantal opslagscheuten.
Hoewel Tipoff debovengrondse delen goeubestreed,was erna 2groeiseizoenen
toch een lichte toenamevanhet aantal scheuten tezien.Bij onbehandeld (afsteken)was dit aantal zelfsverdubbeld. Debespuitingen zijnhalf juni tot
begin juli uitgevoerd. Schade aan debomenisnietwaargenomen.
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Project PFW 14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid
bij vruchtbomen
J. Tromp

Regulatoren
De in 1976begonnenen in 1977voortgezette proefmet Cox's Orange Pippin
over deinvloed vanenkele combinaties vanSADH (Alar-85)enGA^+7bijonbemeste,met nitraat enmet ammoniumbemesteboompjes opde scheutgroei enbloemknopvorming (Jaarverslag 1977,blz. 59)gaf inbeide jaren globaal genomendezelfde uitkomst.Bemestingmet stikstof bevorderde zowel de scheutgroei alsde
bloemknopvormingenwelhet sterkst inhet tweede jaar.Devormwaarin stikstof
werd toegediend was nietvan enigbelang. Toedieningvan GAit+7 al danniet in
combinatie met SADHbeïnvloeddedebloemknopvorming nadelig,ongeacht destikstofbehandeling.
In 1977werd eenpotproef met éénjarigeboompjes van Cox's Orange Pippin
begonnenwaarinde scheutgroei enbloemknopvormingwerdennagegaanonderinvloed
vanhet tijdstip van stikstoftoediening (vier tijdstippen:5april;31mei;26
juli en 20september) incombinatie met een 'vroege' (enkeleweken nadebloei)
eneen 'late'(kortnahet afsluitenvande scheutgroei)bespuitingmet GA^+y.
Descheutgroei reageerde niet ofnauwelijks opdediversebehandelingen.Voor
debloemknopvorminggeldthetzelfdewatbetreft het tijdstip van stikstoftoediening.GA^+y verzwakte devorming vanbloemknoppen enwelhet sterkst indien
'laat' uitgevoerd.
Ineen'nieuwe potproef met éénjarige Cox's Orange Pippin-boompjes staan
«rederomgroei enbloemknopvorming centraal.Groepenvanhetzijmetnitraat,
letzijmet ammoniumbemesteboompjes worden steeds inopeenvolgende perioden
yanongeveer zevenweken indehorizontale stand gelegd. Behoudens enkele
controlegroepen isop alleboompjes eenmalig enkelewekenna debloei eenbespuitingmet GA4+7uitgevoerd. Opdezewijzewordthetniveau vanbloemknop/ormingenigszins verlaagd, zodatmogelijk een positief effect vandeverschilLendebehandelingen op devormingvanbloemknoppen duidelijker totuitingkomt.

Invloed van de lucht- en worteltemperatuur
jedrag van geoculeerde
onderstammen

en van de lichtintensiteit

op het

Vanafhalf februari tot eind aprilwerd indeklimaatkamers eenproefuitgeroerd,waarinde invloed van de luchttemperatuur (17°en 24°C), deworteltemperatuur (10°C ende luchttemperatuur) ende lichtintensiteit (circa 12.000en
M.000 lx)werd nagegaan opde scheutgroei,bladontwikkeling, droge-stofproduk:ie, waterverbruik enminerale samenstelling van op onderstam M.9,M.26 en
M.106 geoculeerde Cox'sOrange Pippin.Het oculerenwerd inaugustus 1977uitgevoerd.Enkeleuitkomstenworden hier gegeven.Demineralenanalyses zijnnog
lietgereed.
Globaal inovereenstemming met deverwachting (Jaarverslag 1977,blz.59)
rasbij dehoge lichtintensiteit de scheutgroei niet of ingeringemate sterker
lanbij lage intensiteit.Desondankswas denetto droge-stofproduktieperboom
iijhethoge lichtniveau aanzienlijk groter,wat eveneens totuitingkwam in
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veelhogerewaardenvoordenetto droge-stofproduktie/eenheid vanbladoppervlak.
De lageworteltemperatuurbeïnvloedde de scheutgroei nadelig,maarhad alleen
bij dehoge lichtsterkte eenverlagend effect op dedroge-stofproduktieper
boom. Descheutgroeiwasbij de luchttemperatuur van 24°C sterker danbij 17°C.
De invloed opdeproduktievandroge stofwas nogalvariabel.Opmerkelijk isdat
de invloed vande luchttemperatuur opde scheutgroei zichvooralmanifesteerde
inde snelheid vanuitlopen.Nahetuitlopenwas die temperatuurinvloed veel
minder groot.
Hoge lichtintensiteit,hoge luchttemperatuur enhogeworteltemperatuur bevorderdendeverdamping per eenheid vanbladoppervlak, zijhetveelal ingeringe
mate.

Seizoensverloop

in de mineralensamenstelling

van xyleemsap van appel

Gedurende geheel 1977bij Golden Delicious en in 1978vanaf beginmaart tot
eind julibijMelrosewerd veelvuldig (variërend van twee totdriemaal per
week rond debloei toteens per 14dagen indewinter)xyleemsap verzameld en
geanalyseerd opkalium, calcium,magnesium en stikstof.Deuitkomsten waren
globaal genomen inbeide jaren gelijk. Inhet algemeenwas de concentratie voor
kalium twee totdriemaal zohoog alsvoor calcium en stikstof;demagnesiumconcentratiewas steeds verreweg het laagst.De concentratievan calcium,
magnesium enstikstof nam gedurendemaart en april sterk toe enbereikte maximumwaarden omstreeks eind april.Voorkaliumwas de toenamemeer geleidelijk;
dehoogstewaardenwerdenpas omstreeks half juni gevonden.Naeen geleidelijke
afnamekwamen alle elementen inaugustus op eenverder gelijkblijvend, laag
niveau.

Invloed

van enkele omgevingsfactoren

op de bloemknopvorming

bij

appel

Inde in 1977uitgevoerde proef (zieJaarverslag 1977,blz. 61)waarinhet
gedragvandriejarigeboompjes van Cox's Orange Pippinbijvier nachttemperatuurregimes (A.continu 20°C;B. continu 10°C;C.de eerstehelftvandeproefperiode 20°C,daarna 10°Cen,omgekeerd;D. eerst 10°C,daarna 20°C)werd
onderzocht,werden inhetvoorjaarvan 1978bloeitellingenverricht.Hetbleek
datbehandeling Cdebloemknopvorming sterk nadeligheeftbeïnvloed,dit ondanks
het feit dat er geenverschil inscheutgroeimet behandeling A isopgetreden.
Hoewel deoverigebehandelingen statistisch gezien geenverschillen indemate
vanbloemknopvorming hebben teweeggebracht,werd toch de indruk gekregen dat
verhogingvandenachttemperatuurhalverwegedeproefperiode (behandeling D)de
bloemknopvorming heeftbevorderd.Merkwaardig isdatbehandeling Dde scheutgroei eveneensheeft gestimuleerd.
Ineen andere in 1977uitgevoerde proef (zieJaarverslag 1977,blz.61)werd
eveneensbij Cox'sOrange Pippin,de invloed vande lichtintensiteit (circa
12.000en 21.000 lx)incombinatie met deworteltemperatuur (10°en 18°C)bestudeerd.Dematevanbloemknopvormingwasverreweg het geringstbijhet lage
lichtniveau,bijdeworteltemperatuur van 18°C.Overigenswaren ernauwelijks
verschillen tussendebehandelingen.Erdringt zich geenduidelijk verband met
de scheutgroei op.
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Project PFW39:Defysiologie vandevrucht voordeoogst inverbandmetde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de relatieve
luchtvochtigheid
(U.V.) op de scheut- en de vruchtgroei en op de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten van appel
Drie jaar oudeboompjes van Cox's Orange Pippinwerdenbij eenzelfde temperatuurvan 20°Cvanaf debloei totaan deoogst onderworpen aanvier luchtvochtigheidsregimes, teweten:
A.R.V.continuhoog (85- 100%);
B. R.V. continu laag (45-55%);
C.R.V. laag tothalverwege het seizoen,daarnahoog,en omgekeerd;
D.R.V. eersthoog,daarna laag.
De scheutgroeiwasbijbehandeling B (continu laag)veelminder sterk dan
bijA (continu hoog), maar eenverschil invruchtgroeiwasnauwelijks aanwezig.
Verhoging van deR.V.halverwege het seizoen (behandeling C)beïnvloedde de
scheutgroeiweinig,maarbevorderde devruchtgroei enigszins.Omgekeerdhadbehandeling Deen geringe nadelige invloed opdeuiteindelijkevruchtgrootte;er
waswederom slechts eengering effect opde scheutgroei,maarwel trad eenvrij
sterkebladval op.Dechemische analyses zijnnog niet uitgevoerd.

De invloed van de vochttoestand
van de grond op de scheut- en de vruchtgroei
op de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten van appel

en

Deal in 1976begonnen potproefmet Schonevan Boskoopwaarin enkelebehandelingenwatbetreft hetvochtniveau inde grondwordenvergeleken,werd in 1978
beëindigd. Debehandelingenwaren:
A.Vochtniveau continuhoog (19%);
B. Hoog tothalf juli,daarna laag (12%);
C.Laag tothalf juli,daarnahoog en
D. Continu laag.
Daarenbovenwerden in 1978binnenelkebehandeling nog twee trappenwat betreft
debemestingmetkalium gelegd. Boven denormale ook indevoorgaande jaren
toegediende hoeveelheidwerd aandehelftvan deboompjes eenextra hoeveelheid
kalium gegeven.Deaanleidinghiervanwaren de opmerkelijk groteverschillen in
hetkaliumniveauinhetblad endaarmeegepaard gaande inhet calciumniveauin
devruchten tussende jaren 1976 en 1977 (zieJaarverslag 1977,blz.62).
Alleen deuitkomstenvan debladanalyses zijnbeschikbaar.
De scheutgroeiwas indit derdeproefjaar inalle gevallen uiterst gering;
erwaren geenverschillen tussen debehandelingen.Evenals inde voorgaande
jarenwas erniet ofnauwelijks enige invloed vandediversebehandelingen op
devruchtgroei.
Deextrakaliumgift verhoogde hetbladgehaltevoorkalium in zeer sterke
mate,maarverlaagde datvoormagnesium en zijhetwatminder datvoor calcium.
De invloedvan de diversevochtregimes inde grond ophetkalium- encalciumgehaltevan hetbladwas gering.Wanneer extrakaliumwerd gegevenwas inde
behandelingen BenDalthans later inhet seizoenhetkaliumgehalte het laagst.
Bij denormale kaliumgiftwas ditniet aantoonbaar.
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ProjectPFW51:Bastaantastingbijappelenpeer
H.A.Th,van der Scheer

Het onderzoek naar devatbaarheid van Cox's Orange Pippin-appelbomenvoor
ascosporen en conidiënvan Nectria
galligena
ende invloedvan de inoculumdichtheidwerdvoortgezet.Met eenboorraspwerden innovember endecember 1977
en in januari 1978wonden gemaakt inde gesteltakken. Dezewerdenbesmet met een
sporensuspensie,variërend indichtheid vanvijfhonderd totvijftigduizend
sporenpermillimeter.Demeestewondenverkankerden als ze indecember besmet
werden;kennelijk waren debomen indiemaand hetmeestvatbaar. Inhetvoorjaarvan 1978tradheteerst zichtbare verkankering op rondomwonden die in
november 1977besmetwaren.De tijd die gemiddeld verliep tussen de besmetting
van dewonden enhet zichtbaarwordenvanverkankering,was korter naarmate de
wonden op een later tijdstipwarenbesmet.Evenals in 1976/'77waren conidiën
virulenter danascosporen en leidde eenhogere sporendichtheidvande suspensie
totmeer aangetastewonden.
Inhetvoorjaarvan 1976 trad op éénvan de proefvelden vande afdeling
Bodemkunde vanhetP.F.W,inernstigemate vruchtboomkanker bij jongeWinstonappelbomen op. De aangetaste plekkenbevonden zichveelal rondom scheurenbij
de takinplant inde stam,enbomen die jaarlijks 250kgN/hakregen,vertoonden
duidelijk meer aantasting danbomen die slechts 100kg N/hakregen (respectievelijk 1,4 en0,8 plekkenperboom). Onderzocht werd daarop of erverschil in
vatbaarheid bestond tussenbomenvanbeide groepen.Allekankerplekken werden
in 1977verwijderd,waarna indeherfstvan dat jaar inde topvan elkeboom
een takstukmet een sporulerende kankerplek werd bevestigd.Vervolgens werden
indecember 1977en injanuari en februari 1978permaand driewonden inelke
boom gemaaktmet eenboorrasp.Erverkankerden inderdaad betrouwbaar meer
wonden indebomen die 250kgN/ha kregen dan indebomen die 100kg N/ha
kregen (perboom respectievelijk0,43 en 0,34), maardeverschillen in aantasting
tussenbomenvan de tweegroepenwaren veel geringer dan in 1976.Ditwekt dan
ook de indruk dat deernstige aantasting in 1976 isveroorzaakt,doordat er in
dewinter van 1975/'76 indebomen diejaarlijks 250kgN/ha kregen,meerscheurenbij de takinplantingen zijn ontstaan dan indebomendie 100kg N/hakregen,
endatdeze scheurendienden als invalspoortvoor deschimmel.
Ineenveldproef opCox'sOrange Pippin-appelbomen werd Luxan Captan83%
Spuitpoeder indrie doseringen getoetst als fungicide tegen N. galligena.
Op 28
november 1977werden debomenbespoten envooraf of daarnawerden indegesteltakkenwonden gemaaktmet eenboorrasp.Dezewondenwerden direct ofnaeenbepaalde tijdkunstmatigbesmetmet eenmengselvan ascosporen en conidiën.Vervolgenswerd inhetvoorjaar van 1978het aantalverkankerde wondenbepaald.De
belangrijkste resultaten volgenhier.Er traden geenbetrouwbare verschillen in
aantal verkankerdewondenop tussen0,15% Luxan Captan 83%Spuitpoeder,0,2%
Ortho-Difolatan-80en0,5% Bayerkoperoxychloride,alleen0,2%TopsinM gaf een
beterebestrijding.Allemiddelenwerktenbeter preventief dan curatief.Wonden
diena debespuitingwaren gemaakt endrie dagen laterwerdenbesmetmet een
sporensuspensie,bleven alleenvrijvan aantasting alsmet TopsinM gespoten
was. De overige driemiddelenvertoonden indat geval geenenkel effect:van
eeneffectieve herverdelingwas dus geen sprake.Eenverdubbeling vande

66

dosering vanLuxan Captan 83%Spuitpoeder envanOrtho-Difolatan-80 leidde tot
eenniet-betrouwbarevermindering vanhet aantalverkankerde wonden.
Vanseptember 1977totenmetmaart 1978werden inCox's Orange Pippinappelbomen éénmaal permaand met eenboorraspwonden gemaakt indegesteltakken. Inallebomenhingen gedurende de genoemde periode twee takstukkenmet
sporulerende kankerplekken alsbesmettingsbron.Veelwonden gemaakt inseptember,
novemberendecember1977enjanuari1978leverdenlaterkanker op. Inde overige
maandenwaren deomstandighedenvoor infectiekennelijk minder gunstig.Als de
bomen telkens ongeveer eenweek naelke seriewondenwerdenbespotenmet 0,15%
Luxan Captan 83%Spuitpoeder,verkankerden ermaarheelweinigwonden,met uitzonderingvan deeerste serie (september 1977.).

Project PFW 50:Vaststellenvandeeconomische schadedrempel voorappelmeeldauw
H.A.Th,vander Scheer

Evenals in 1976en 1977werd in 1978hetverloop van de aantasting door

Podosphaera leuaotriaha

(appelmeeldauw)en Ventuvia inaequalis

(schurft)bij

vier appelrassen doormiddelvanwaarnemingen en tellingen onderzocht.
Doordekavels tijdig enregelmatig tebehandelen met Bayleton (najunivervangen door Nimrod),kreeg P. leucotvicha
geenkans om zichsterk uit te
breiden.Doorop eendeelvanelk derkavels debehandelingmethet fungicide
na 22juniweg te laten,trad een geringe,dochbetrouwbare toename inbladaantasting op.
Evenals invoorgaande jarenkwam op Golden Delicious en James Grievemeer
schurftvoor dan opCox's Orange Pippinen Jonathan.Als debehandelingen met
captanna 7juni achterwegewerden gelaten, leidde ditbij Cox's Orange Pippin
niet toteenduidelijke toename inaantastingvanbladeren envruchten.Een
duidelijke toenamevan debladaantasting werd daarentegenwel bijde overige
drie rassenvastgesteld als debehandelingen na 7juni achterwege werden
gelaten. In datgevalkwambij Jonathan tochnietmeer dan 1%aangetaste
vruchtenvoor,bij Golden Delicious enJames Grievekwam daarentegen steeds
meer dan 1%aangetaste vruchtenvoor.
Inéén gevalbij Golden Delicious en in tweegevallenbij James Grieve
kwamen aanhet eindvan de zomer in 1977op alle scheuten aangetaste bladeren
voor. Dit leidde in 1978ondanks debehandelingenmet captan totaantasting van
debladrozetten uitdebloemknoppen (5- 8% aangetaste bladrozetten). Toevallig
werd op alle driekaveldelen in 1978het aantalbehandelingenmet captanniet
verminderd,maar desondankswasbij depluk tochmeer dan 1%van devruchten
aangetast.
Ineen aantal veldjesmet James Grieve trad doordeernstige schürftaantastingvoortijdige bladval op.Hierdoorwerd bij de telling op 21 september een
watvertekend beeld vandematevanbladaantasting verkregen tenopzichte van
devoorgaande telling.
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ProjectPFW 34:Toetsing van fungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,van der Scheer

Aardbei
Medewerkingwerd verleend aandeuitvoeringvan eenveldproef terbestrijdingvan de paarsevlekkenziekte bij Sivetta-aardbeiplanten,veroorzaakt door
Atternarva
altevnata.
Deproefwerd uitgevoerd door deheer J. deBruinvande
Stichting ProeftuinNoord-Brabant te-Breda.Bespuitingenmet 0,15% Rovralverminderden de aantasting,bespuitingenmet 0,2%LuxanTMTD 80%Spuitpoederniet.
Debespuitingen met zowelRovral alsLuxan TMTD 80%Spuitpoeder haddenwel tot
gevolg datdeplantenmeer stolonen vormden ophetwachtbed danniet-behandelde
planten endat inhetvolgend jaardevruchtopbrengst hogerwasbij debespoten
planten.

Appel
Inproeven op scheutenop eenmoerbed van appelonderstammen typeM.2werden
nieuwe fungiciden getoetst ophun curatievewerking tegen Venturia
inaequatis,
deveroorzaker van schurft. Invergelijking met standaardmiddelen (TopsinM en
Melprex)werd eenevengoed resultaat verkregenmet 0,1% BTS 40542enmet
0,065% Rubigan,als deze 72urennahetbesmettenmet eensporensuspensie opde
bladerenwerden gespoten.
Op Golden Delicious-appelbomenwerden dewerkingennevenwerking van schurftmeeldauw-bestrijdingsmiddelengetoetst.Allemiddelenmetwerking tegen meeldauw
(0,15%BayletonEM;0,05%Nimrod;0,2% Pallicap;0,25% Pallinal M en0,065%
Rubigan)voldeden goed.Hetmiddel 0,15% Bayleton EMbestreed de schurft iets
beter dan0,25% PallinalM, dochmede gezien de sterke infectiedrukwashet
effectvanbeidemiddelen,evenals datvan de overige schürftbestrijdingsmiddelen0,15%AACaptanM;0,2%Pallicap en0,065% Rubigan,ruimvoldoende.
Allemiddelenwerdenéénmaal indebloei gespoten enveroorzaakten zodoende
inmeerdere ofminderemateverbrandingvan debloemblaadjes.Demeesteverbranding trad opbijbomen diebespotenwarenmet 0,15% Bayleton EM.Devruchtopbrengst wasbij dezebomen ookhet laagst.Bomen diebespotenwarenmet 0,25%
Pallinal M, leverdenvruchtenmethethoogste gemiddelde gewicht.Vruchten die
met 0,2% Pallicap bespotenwaren,haddeneenwat gelerekleur.Erwerden geen
betrouwbare verschillen inmate vanvruchtverruwing gevonden.Van iederveldje
iseenmonstervruchten ineenkoelcel opgeslagen omdebewaarbaarheid na te
gaan.
De invloedvan 0,35% Stop Scald en0,5% BHTophet optredenvan schilsterfte
werd onderzocht bijvruchtenvan de appelrassenMelrose en Schone vanBoskoop.
Devruchtenwerden na depluk gedompeld indebehandelvloeistof,waaraanwel of
niet0,1% TopsinM of0,35% Lirotect-45Fwas toegevoegd terbestrijding van
vruchtrot. Ter contrôlewaren ookvruchten indeproef opgenomendienietgedompeldwerden,maarvoor de pluk tweemaal gespotenwaren met 0,1% TopsinM.
VooralbijMelrose-appels trad tijdens debewaring veel scald op enditwerd
goedbestreden door Stop Scald.Dewerking van BHTviel tegen.Vermoedelijk
werd doorde slechte oplosbaarheid inwater eenonvoldoende hoge concentratie
vanhet middel indedompelvloeistof verkregen.Het optredenvan rotwerd
slechts enigermate bestreden.Daarbijwerd geenverschil inaantasting geconstateerd tussenappels die gedompeldwaren inLirotect-45F ofTopsinM ofgespotenwarenmet TopsinM.
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Inproeven op appel-en perezaailingen enopvegetatief vermeerderde appelonderstammenwerdhet effectvaneen aantal parameters getoetst ophet optreden
vanwortelknobbel,veroorzaakt door debacterie Agvobaateriwn
tumefaoiens.
Bij
eenhogerebodemtemperatuur (10- 15- 20°C),evenals bij eenhogere pH-KCl
(5,8-6,3 - 7,2 - 7,6)van debesmette grond tradenmeerknobbels omde
wortels op.Dooreensterkewortelsnoei bij onderstammendie daarna inbesmette
potgrondwerden gezet,ontstondenmeerknobbels langsde stam,danbij onderstammenwaar geenwortelsnoei was toegepast.De snoeiwonden vormden ongetwijfeld
geschikte invalspoortenvoor de ziekteverwekker.Werden de onderstammen nade
snoei vandewortels echter inonbesmette potgrond gezet,dan tradenminder
knobbels op.Eenverklaring hiervoor zoukunnen zijn,datmethet snoeienvan
dewortels tevens devoornaamste besmettingsbron verdween,waardoor desnoeiwondenvrijblevenvan infectie door A. tumefaoiens.
Evenals in 1976bleek de
virusstatus van appelonderstammen typeM.9niet van invloed ophet aantal
knobbels datontstond nahet plantenvan deonderstammen inbesmette potgrond.
Demaatsortering van de onderstammenbeïnvloedde daarentegenwelhet ontstaan
vanknobbels:aandikkere onderstammen ontstondenmeerknobbels.
Erwas een sterkverband aanwezig tussenhet gewichtvan appelonderstammen
typeM.9 v.v. bijhet planten inpotgrond ende toenamevanhet gewicht na één
jaar(correlatiecoëfficiëntr= 0,99). Hetverband tussen genoemde toenameaan
plantgewicht ende toenamevande stamdiameterwas sterker dandie tussende
toename aanhetplantgewicht ende lengtevanhet ditjarige schot (respectievelijk r=0,75 enr= 0,55).
Ineenveldproef,uitgevoerd op deProeftuinvoor deBoomteelt teNoordbroek
enineen aantal potproevenwerd geenbestrijdingvanwortelknobbel verkregen
iooreenéénmalige ofherhaalde toepassing van 'stam84'.Deze bacterie-isolaat
Lseenbepaalde stamvan Agvobaaterium
radiobaatev
en afkomstig uitAustralië.
)ebacteriën van 'stam84'scheiden eenbacteriocine af,dat de ziekteverwekcendebacteriënverhindert tegroeien.Uitnader onderzoek op dePlantenziektencundigeDienst doordrs.H.J.Millerbleek,datuit deknobbels ziekteverwekkenIebacteriënwerden geïsoleerd die tothet zogenaamde biotype 1behoorden en
mgevoeligwarenvoorhetbacteriocine van 'stam 84'.De isolaten uit de
knobbelswaren tevens ongevoelig voor streptomycine.Ditverklaarthetuitilijvenvan enig effectvan Fytostrep 60.Slechts inéénvan de totnu toevier
loorons genomenproevengaf Fytostrep 60eengoedebestrijding vanwortel:nobbel.Inde andere drie proevenwarenvermoedelijk steeds stammenvan de
;iekteverwekker aanwezig,die ongevoeligwarenvoorhetmiddel. In twee proeven
rerdzonder succeshet effectvanAAventa-46 getoetst.Ditmiddelwerd beproefd,
imdatinhetverledenvaak AAventa-46werd toegevoegd aankleipapjes waarin
inderstammenworden gedompeld voor ze inkoelcellenworden opgeslagen.
Evenals in 1976 remde Fytostrep 60de groeivan appelzaailingen. Dezegroeiemming,evenalsdiedoorhet regelmatig plukkenvanblad tijdenshetgroeiseioen, leiddeniet totmeer ofminderwortelknobbels.

rojectPFW 33:Onderzoek naar infecties viadewortelsenhetrhizoomvan
ardbeiplanten,inhetbijzondervanrood wortelrot,stengelbasisroten verelkingsziekte
.A.Th.vander Scheer

Het onderzoek naar de aanwezigheid van Phytophthora
fvagariae,
deveroorzaker
anroodwortelrot,indegrond zowel inhetveld als tijdens debewaring van
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grondmonstersbij 4°Cwerd voortgezet.Omdemaandwerdenmonsters genomenop
vierplekken inpercelenwaarop inhetverleden roodwortelrotwerd waargenomen.
Totnu toekonde schimmel nadertigmaandenbewarenvandegrondmonsters in
afgeslotenplastic bakjes nog steeds aangetoondworden.
Inpotproevenwerd de invloed van gewassenenvanvruchtwisseling op demate
van grondbesmettingnagegaan. In 1976was reedshetvolgende gebleken (zieook
Jaarverslag 1976,blz. 60).Als op devan naturebesmette grond Senga Senganaaardbeiplanten stonden,werd tienmaandennahet inzettenvandeproef nog een
sterkebesmetting vande grond vastgesteld.Daarentegenwerd opdat tijdstip
geenbesmettingmeer vastgesteld als opde grond Siletz-aardbeiplanten, Engels
raaigras, (veldsla), ofvlas stond(en). In 1977werdenopde grond indehelft
van depotten Senga Sengana-aardbeiplanten alsvolgvrucht geteeld,de grond in
deandere pottenwerd onbeteeld gelaten.Door de groeivan deze Senga-Senganaplantenwerd weerbesmetting aantoonbaar ingronddiedaarvoorbegroeid was
met Engels raaigras,veldsla ofvlas,echter niet inde grond diedaarvoorbegroeidwasmet Siletz-aardbeiplanten. Inde grond die in 1976met enkele andere
gewassenbeteeldwas en in 1977met Senga-Sengana-planten,kon inhet voorjaar
van 1978ookvrijwel altijd besmettingaangetoondworden. Inde grond die in 1977
1977onbeteeld bleef,werd inhetvoorjaarvan 1978daarentegenbij de controles
geenbesmetting meer aangetoond.Metbetrekking totdeaantoonbaarheid vande
besmettingwijzigde de situatie indepotten zichniet in 1978door een teelt
vanSenga-Sengana-aardbeiplantenals tweedevolgvrucht ofhetweer onbeteeld
latenvande grond indehelft vandepotten.
Ineen tweedepotproef werd nogmaals de invloed vanEngels raaigras,Siletzen Senga Sengana-aardbeiplanten op debesmettingvande grondmet P.
fragariae
onderzocht.Reedsvanafhetbeginkon slechts ineenbeperkt aantal potten
besmettingvande grond aangetoondworden.Dit aantalnamnaverloopvan tijd
inalleobjecten af,ook daarwaar Senga Sengana-aardbeiplanten werden geteeld.
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AFDELING ENTOMOLOGIE

ProjectPFW58(IPO 3-5-19): Geleide bestrijdingvanplageninboomgaarden
D.J. deJong

Inhetkader van ditproject,waarin hetvroegere project PFW 22 isopgenomen,worden proefschema's ontwikkeld die openigerleiwijze aantrekkerlijker
zijnvoor teler,consument en/ofmilieu,dande normale geleideschema's.
Proefschema'sworden opgesteld enuitgevoerd,ditzelfde geldtvoor proevendie
detailsmoetenbelichten,vaak inoverleg of insamenwerking met instanties die
directbij depraktijkvoorlichting betrokken zijn.Deopstellingvan landelijke
veldproeven overdit thema,valt ookbinnenditkader.Over de onderdelen zijn
dan ookmeer gedetailleerde rapportenopgesteld,welkemet debetrokkeninstantiesbesproken zijn.
Overgeleidebestrijding is tot dusver gerapporteerd onderhet project
Geïntegreerde bestrijding inboomgaarden (IPO3-5-19) (enz.).

Verbeterde

geleide

('VG') gewasbeschermingsschema's

in

proefboomgaarden

Het onderzoek met geïntegreerde schema's isomgebogen inmeer directtoepasbare richting. In drieboomgaardpercelen teBergenopZoomen twee percelente
Numansdorp iseen aanvang gemaaktmet het toepassenvanbepaalde 'VG'-schema's
(zieverslag 1977,blz. 71).Erworden 'vroege'schema's,waarbij nahalf juli
geeninsekticidenmeer toegepastworden,vergelekenmet 'gering giftige'
schema'swaarbij louter gering giftigemiddelen toegepastworden (eventueel nog
met eenaccent op toepassingvroeg inhet seizoen).Denieuwe pyrethroïden
wordenbeproefd,watvermoedelijk alsgevolgheeft,datniet gerekend moet
worden op selectiviteit ten aanzienvannatuurlijke vijanden.Naastdeze
schema's diemeervoldoen aan de eisenvande consument,namelijk zeer geringe
kansen op spuitresidu's,worden ook schema's opgesteld dievooral gericht zijn
opveiligheidvanhetmilieu (meest aanvaardbaremiddelen inverband met opeenhoping inde grond enuitspoeling naarde sloten).

Feromoonvallen en spuitdrempels

voor de vruohtbladroller

Adoxophyes

orana

Een onderzoek is ingesteld naarmogelijkheden ommetbehulpvan sexferomoonvallenvast testellen of injuni tegendevruchtbladroller gespotenmoet
morden.Hierbij isnaar eenverband gezocht tussenpopulatietellingen van de
averwinterde rupsen inmei en devlindervangsten gedurende debeginperiode van
dejuni-vlucht.Er zijnook gegevensverzameld overde rupspopulatie injuli
;ndevlindervangsten inaugustus.Het onderzoek vond plaats op 72plaatsen in
36fruitbedrijven inhet land.De proefopzet is ontwikkeld metJ.P.A.van Dieren
lieookde statistische bewerkingenverzorgde.Het onderzoek isverderuitgeroerd insamenwerking met Ir.S. Stamencovic vanhet Fruit Research Institute
:eCacak (Zuid-Slaviè),plantenziektenspecialistenenanderemedewerkers van de
lonsulentschappenvoor de Tuinbouw.
Er iseen redelijk verband vastgesteld tussende rupspopulaties inmeien in
juli.Maar de relaties tussendegetelde rupspopulaties endevlindervangsten
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injuniwarenwiskundigminderbetrouwbaar omeenadviesop tebaseren.De
telling inmei lijkt danooknog steeds demeestbetrouwbare indicatie hiervoor
tegeven.Wat de sexvallenbetreft,zoumen alleen zeer lage drempelwaarden
moeten gebruiken,bijvoorbeeld 10tot30 gevangenvlinders gedurende de eerste
14dagenvan devlucht injuni,om ongewenste beslissingen tevoorkomen. Inde
praktijk komt eendergelijke drempelwaarde erop neer,dat in demeeste gevallen
beslotenwordt totbestrijdingvan derupsen injuniover tegaan.Overigens
leidt de lage drempelwaarde die thansbij de rupstelling inmei gehanteerd
wordt,ook tothetbesluit dat indemeeste gevallen een bestrijdingsmaatregel
uitgevoerdmoetworden.

Bestrijding

van de vruahtbladroller

met pyrethroïden

InOosterland iseenproef in9herhalingen uitgevoerd terbestrijding
vanrupsenvandevruchtbladroller injunimetbehulpvanpyrethroïden.Het
bleek datbehalveUltracid 0,075% ookdedrie toegepaste pyrethroïdenAmbush
0,015%, Decis 0,015%enSumicidin0,06% allen eenafdoendebestrijding van
derupsen gaven.Debestrijdingstijdstippen 19en 30juniwarenmetbehulp
vansexvallen en temperatuursommenkennelijk ook goed vastgesteld. Zelfs een
enkelebehandeling met permethrin,ophet eerste tijdstip, gaf eenuitstekendebestrijding.Op deonbehandelde objectenwaseenernstige aantasting
aanwezig.

Residu effect van insektiaiden

ten aanzien van rupsen van de

vruahtbladroller

Bijde efficiënte plaagbestrijdinghoudthet gebruikvan juistebestrijdingstijdstippen verband met dewerkingsduur van de insekticiden.Voormeerverantwoord gebruikvan demiddelen is daarommeer kennis van dewerkingsduur vande
insekticiden vereist.Omhieraan tegemoet tekomen isvan tien gebruikelijke
ennieuweremiddelenhet residueel effect tenaanzienvan jongevruchtbladrollerrupsenvastgesteld. Ditvond plaats door 0 tot 21 dagennabespuiting van
appelbomen inhetveld,bladeren teplukken en in laboratoriumtoetsen het
residuele effect tenaanzienvan debladrollerrupsen vast testellen. Opvallend
washet resultaat,datmet geenvan demiddelen,ookniet met het standaardmiddel, 100%mortaliteitvan de rupsenbereiktwerd als de rupsen4dagen lang
verbleven op debespotenbladeren. Ditwijkt afvan de experimenten die omstreeks 1969werden uitgevoerd. Inde gebruikelijke spuitconcentraties vertoonde
mevinvos de zeerkortewerkingsduurvan ééndag,terwijl fosalone inhetalgemeen eengeringe rupsmortaliteit veroorzaakte.De getoetste pyrethroïden
permethrin endecamethrinhadden evenals parathion encarbaryl inde gebruikelijke spuitconcentraties een groot initieel effect.Bijallemiddelenwerd na
ongeveer eenweek eenduidelijke afnemingvan het residueel effectwaargenomen.
De resultaten zijn ineenrapport samengevat en gevenaanleiding omdeexperimenten teherhalen,onder andere omna tegaan ofer eènverminderde gevoeligheidvan derupsen isopgetreden gedurende de laatste tienjaren.

Invloed plantsystemen en wijze van spuiten op de kwaliteit
bes trijding

van de plaag-

Deneveltechnieken zijnontwikkeld voor plantsystemenmet enkele rijen.Er
vondenenige aanpassingen plaatsvoor toepassing inmeerrijensystemen. Ditbe-
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treft o.a. eennaarboven opgebouwde spuitkop,welke vanbovenaf denevel over
dekleinebomenblaast.Desondanks doen zichmoeilijkhedenvoor dieniet zozeer
aanmindere gevoeligheid van de insekten enmijtenvoor debestrijdingsmiddelen
gewetenkunnenworden.Waarschijnlijk isdeneveltechniek voor demeerrijenbeplantingenniet geheeltoereikend.Daarom isonderzoek gedaan naar mogelijkheden
omvoldoende gewasbescherming tebereikenmet eenneveltechniek waarbijweinig
vloeistof verneveldwordtbij zogrootmogelijke rijsnelheid. Aandit samenwerkingsproject vanhet I.M.A.G.enhet P.F.W.,isdoorde afdeling entomologie
meegewerkt.Dit geschiedde door de resultatenvan deplaagbestrijding inde
praktijkopenigefruitteeltbedrijven tecontrolerenenvastteleggen.Deresultaten
zijnvervolgens vergeleken met dievan de ziektebestrijding (afdeling Fytopathologie)endievan debladbedekkingsproeven welke het I.M.A.G.met debetreffende
praktijknevelspuiten uitvoerde.
Debestrijdingsresultaten tenaanzienvan devruchtbladroller endefruitspintmijt zijnonderzocht ineendrie-rijenbeplantingmet zogenaamde Noordhollandse spillen (zomersnoei)teZwaag,eenvijf-rijenbeplanting tePhilippine,
terwijl eenvijf-rijenbeplantingmet een enkele rijbeplanting isvergelekente
Numansdorp.Bovendien is te St.Philipsland onderzoek gedaan naardebestrijdingseffecten inenkele rijbeplantingen als daar bijhetbenevelen steeds één
rijdanwel twee rijen tegelijkwerdenmeegenomen.
Deresultaten zijn in rapporten verwerkt enwordenverder uitgewerkt voor
meer inzicht envoor deadvisering. Deresultatenwijzen ophetvolgende.Er
zijn geenbetrouwbare verschillen tussendekwaliteitvandebladrollerbestrijding ende spintbestrijding op de drie rijenvan dedrie-rijenbeplanting met
Noordhollandse spillen.Het fruitspint isdaar afdoende bestreden,maar de
rupsbestrijding liet tochnogwat tewensen over op dezenogvrijkleinebomen.
Indevijf-rijenbeplantingenblijkt het resultaatvan debladroller- enspintbestrijding gevoelig afhankelijk van de dichtheidvanhet gewas (snoeimethode,
groei). Deopbouwspuiten voldedenbij eendicht bladerdek opGolden Delicious
welvoor debuitenste rijen,maar vooral op demiddelste rijwerdenhet fruitspint en de rupsenonvoldoende bestreden. Zowashet resultaat tegen fruitspint
op deijlerebomenbij Golden Delicious teNumansdorp wel goed,maar ophet
dichterebladerdek van Cox's Orange Pippin liet debestrijdingnog iets te
wensen over.
Bijde enkele rijen zijn geenmoeilijkheden ondervonden.Bijvoldoende 'open'
snoeivan debomenkon zelfs omde andere rijbaan overgeslagenwordenbijhet
nevelen,met behoud van een goed bestrijdingsresultaat.

ProjectPFW55(IPO 3-5-18): Biologieenbestrijding van secundaire(of incidenteel voorkomende)insekteplageninfruitgewassen
D.J. de Jong

Binnenhetkadervan ditproject isaan devolgende insektenvan grootfruit
enaande aardbeibloesemkever gewerkt.

Appelglasvlinder

Synanthedon

myopaeformis

Voorjaarsbestrijding
Ineenproef teDongen ismet 6middelen gespoten op GoldenDelicious-bomen,
terbestrijdingvan de overwinterde rupsen inde schors.Bespuitingen zijnuit-
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gevoerd inhetmuizenoor-stadium (30-3)enhetgroene-knopstadium (6-4).De tellingenvanuitdeschorsgeschoven legepophuiden injuni, juli,augustus en
september gavenaandatvooralhet pyrethroïde Decis 0,1%enThiodanM.O.2%,
eenredelijke dodingvande overwinterde rupsen schijnen tehebbenveroorzaakt.
De aantastingvandebomenwashelaas niet groot genoeg omeen gedetailleerde
opgavevandebestrijdingseffecten tegeven.
Zomerbestrijding
Ineenanderboomgaardperceel teDongen is injuni/juli eenbestrijdingsproef
uitgevoerd terbestrijdingvan de appelglasvlinder tijdensdevlucht-eilegperiode.Deresultatenworden,geziende tweejarige cyclusvanhet insekt,in
1979 en 1980vastgesteld.

Perebladvlo

psylla

pyri

Injuli isteBergen op Zoomhet effectvanDimilin tenaanzienvan deperebladvlo vergelekenmet datvandriepyrethroïdenenUltracid.Dimilinhad alleen
eengoede ovicidewerking,maarvertoonde daardoor een traagbestrijdingseffeet.
DemiddelenUltracid 0,075%,Ambush 0,015%,Decis 0,015%en Sumicidin0,1%
gaveneenuitstekende snelle dodingvan alle actieve stadia.De pyrethroïdenhad
dengeen ovicidewerking, zoalsuit proeven inhoezenbleek,maar de uitkomende
larvenwerdenachterafwel gedood.

Appelbladgalmug

Dasyneura mali

Inaugustus isteNumansdorp eenbestrijdingsproef uitgevoerd tegenkleine
engrote larvenvande appelbladgalmug ingekruld blad.Diflubenzuron,methidathion,mevinvos endepyrethroïden permethrin endecamethrin zijnop9
augustus gespoten. InsamenwerkingmetW.C.Nijveldt (I.P.O.)zijn controles
uitgevoerd metbehulpvanverzamelde aangetaste scheutenwelke indepots
werdenbewaard.De aantallenhieruitverschenen galmuggenwarenklein, zodat
geen gedetailleerde uitslagmogelijk is.Mevinvos enmethidathion gavende
beste resultaten.

Aardbeibloeserikevev

Anthonomus rubi

Om tegemoet tekomen aanvragenvanuit de praktijk omverbeteringtebrengen
indemogelijkheden omde aardbeibloesemkever tebestrijden indeverschillende
teelten, isdit jaar aangevangenmet fenologisch-biologisch onderzoek enbestri
jdingsproeven.Dekeverblijkt inons land,evenals elders slechts ééngeneratie per jaar teontwikkelen.De overwinterde keverkan zeer lang levenen
bleekvanmei tot inaugustus eieren te leggen.Indie tijdvreethijook aan
(vooral)bloempjes,maar ook aanandere jonge plantedelen.Op aardbei,framboos
enbraam zijnwaarnemingen gedaan,zowel inpraktijkvelden als onderhoezenop
deproeftuin.Dedoornlozebramecultivars blekenuiterst onaantrekkelijk te
zijnvoor eileg;dit integenstelling totdedoornige cultivarHimalaya.In
bramestruwelen, ophondsroos (Rosa aanina) ennagelkruid (Geum urbanum) kwamen
ookkevers enafgestokenknoppenvoor. Inhoeverre dezebronnenals infectiehaardenvoornaburigecultuurveldenfungeren isnietvastgesteld.Wel is zeker
datdekever goed kanvliegen endit nuendanook doet,vooralbijwarmweer
en zonneschijn.
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Bijde gewijzigdeteeltmethodenvanaardbei(teeltvandoordragers maakt produktieteelt metvooreileg geschiktebloemknopjes tot indeherfst mogelijk)
krijgtdekevermeerkansen om totplaagvorming tekomen. Bovendien zijn sommige
aardbeicultivars zeergevoeligvoor aantasting,omdat zijslechts enkelebloemstengelsmet grotevruchtenvoortbrengen,waardoor dit al gauw tot economische
schade leidt.
Dewaargenomen grotebeweeglijkheid van dekever inhet gewasbiedt inprincipemogelijkhedenvoorbestrijding met contactinsekticiden vooral opframboos,
maar ook opbraam. Op framboos is teWemeldinge eenbestrijdingsproef uitgevoerd
inhetvoorjaar.Er ismetAmbush 0,015% gespotenop9en/of 19mei,toende
kevers de eersteknopjesgingenafsteken,respectievelijk deeersteknopjes zich
zoudenopenen.Hetbleek dat zowelbeidebespuitingen als ook een enkelebespuitingop9of 18mei eenuitstekende bestrijding gaven.Hetmiddelheeft echter
nog geen toelatingvoor kleinfruit.
Dekevers vandenieuwe generatieblijken inhetzelfde jaarwel aanknopjes
en jongebladdelen teeten,maarnog geeneieren te leggennochknopjes afte
steken.Dit iseen gelukkigebijkomstigheid met het oog op debestrijding. Tot
inoktober verschenen dekevers opbraam (diedan steedsvoor de ontwikkeling
geschiktebloemknoppen heeft). Dekevers gaan tenslotte inwinterrust,voornamelijk inde strooisellaag enwaarschijnlijk dichtbij deplaatswaar zijmet
de 'zomervreterij'bezigwaren.
Bij debestrijding van dekevers isoverwogen datwanneer deplaatsenwaar
deze indenazomerveelvoorkomen inhetvolgende voorjaar als infectiebron
voor de omgeving fungeren,bestrijding hetbestebij die oudebronkanplaatsvinden.Bovendien iser reden temeer om zowel voor debloei alsna de plukperiodevan degewassendienahetvoorjaar geschikt zijnvoor eileg (framboos,
braamen late aardbeien),bestrijdingsproeven tenemen omdat ophopingvan kevers
op deze gewassenkan plaatsvinden.
Er is overleg gepleegd over devoortzetting vanhet onderzoek ende samenwerkingmet deverschillende belangstellenden. Ditbetreft vooralJ.P.W.
Noordink (I.P.O.)voorhet ontwikkelenvan geschiktemerkmethodenvan dekever
(tenbehoevevanhetverspreidingsonderzoek) en A.van Frankenhuyzen (P.D.)
voor fenologischewaarnemingen tenbehoevevan de bestrijdingsproeven.
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ProjectPFW56(LEI 472):Deproduktiekosten vanvruchtbomen opgekweektophet
fruitteeltbedrijf
J. Goedegebure

Doorhet steeds toenemende aantalbomen perha,de relatieve schaarste aan
vruchtbomen endeopvele fruitteeltbedrijvenmoeilijke liquiditeitspositie
zijnverschillende fruittelers overgegaan tothet zelf opkwekenvanvruchtbomen.
In 1978is eenonderzoek uitgevoerd naar de produktiekosten endebedrijfsuitgavenvanopdezewijze gekweekte vruchtbomen, terwijl ook aanandere,niet
ingeldmeetbarefactoren aandacht isbesteed.
Deproduktiekosten perboom zijnmede afhankelijk vanhet aantalbomendat
aanhet eind vandeopkweek als geslaagd kanwordenbeschouwd.Intabel26 zijn
uitgaande vanverschillende slagingspercentages deuitkomsten samengevat.
Tabel 26.De produktiekostenendebedrijfsuitgavenperboomvanvruchtbomen
opgekweekt op een fruitteeltbedrijfbijverschillende slaginspercentages.
Teeltwijze

volvelds

tussenteelt

Slagingspercentage

60
70
80
90
60
70
80
90

Eenjarige bomen

Tweejarige bomen

Prod,
kosten

Bedrijfsuitgaven

Prod,
kosten

Bedrijfsuitgaven

ƒ 4,00
3,46
3,05
2,74
3,41
2,95
2,61
2,34

f 2,31
2,01
1,78
1,61
1,94
1,69
1,50
1,36

ƒ 5,15
4,44
3,91
3,50
4,16
3,59
3,17
2,84

ƒ 2,99

Gemiddeldwordt door de fruittelers een slagingspercentagevan ±80%haalbaar geacht.Deproduktiekostenvan een éénjarige boombedragen danbij een
volveldsteelt ƒ3,05. Indiende opkweek als tussenteelt ineenbestaande (jonge)
beplantingwordtuitgevoerd,bedragen dekosten ƒ2,61 perboom. Debedrijfsuitgavenbedragenbij dit slagingspercentage circa58%vande totalekosten.De
produktiekosten,en zekerdebedrijfsuitgaven zijndaarmeebelangrijk lager dan
deprijzen diedeboomkwekersmomenteel inrekeningbrengen.
Naast de lagerekosten enuitgavenkwamen devolgendevoordelen vanhet zelf
opkwekenvanbomen naarvoren:
- Menkandeopkweekbeter op deeigenwensen afstemmen enmenheeft dekwaliteitvoor eendeel zelf inhanden;
- Debomenkunnen directnahet rooienweerworden ingeplantwat gunstig is
voor dehergroei;
- Transport over grote afstand,opbossenen inkuilenhebbenniet plaats,waardoorbeschadiging van debomen (takbreuk)toteenminimumbeperkt blijft;
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2,59
2,29
2,06
2,35
2,04
1,81
1,36

- Men is,ook inperiodenvan schaarste,verzekerd vanvoldoende plantmateriaal;
- Menkan op jonge,nog slechts gedeeltelijk ingeplantebedrijven,vrije capaciteit (arbeid)benutten.
Alsbelangrijkste nadelen gelden:
- De fruittelers blijkeninhet algemeen geneigd ook deminder goed geslaagde
bomenuit teplanten.Dit leidt toteenvertraagde ontwikkeling van dejonge
beplanting eneenachterblijvende produktiecapaciteit;
- Erwordt insommigegevallenvanminder gezond - niet gekeurd -materiaal
uitgegaan;
- Insommigegevallen isonvoldoende vakkennis aanwezig, terwijlhet verkrijgenof aanvullenvandezekennisniet altijd eenvoudig is.
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LIJST VAN MIDDELEN, voorkomende i n d i t v e r s l a g

Beende Isprodukt

Bevat:

Conserveringsmiddelen
BHT

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

Stop Scald

70% ethoxyquin

Fungiciden en Bactericiden
AAcaptanM

50% captan + 15%maneb

AAventa-46

5,2% organisch kwik

Bayer koperoxychloride

50% koperoxychloride

Bayleton

5% triadimefon

BayletonEM

0,8% triadimefon +50%tolylfluanide

BTS 40542

25% prochloraz

Fytostrep 60

4 g/l streptomycine

Lirotect-45 F

45% thiabendazole

LuxanCaptan83%
Spuitpoeder

83% captan

LuxanTMTD80%
Spuitpoeder

80% thiram

Melprex

65% dodine

Nimrod

25%bupirimate

Ortho-Difolatan-80

80% captafol

Pallicap

16,7% nitrothal-diisopropyl +55,3%captan

Pallinal M

12,5% nitrothal-diisopropyl +60%metiram + 15%maneb

Rovral

50% iprodione

Rubigan

6%fenarimol

TopsinM

70% thiofanaatmethyl
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Groeiregulatorenenmiddelen voor chemische bloem-envruchtdunning
Amex-A820

47,3% N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitro aniline

Alar-85

85% N-dimethylaminobarnsteenzuur (SADH)

Berelex A 3

1tabletbevat0,9ggibberellazuur (A3 isomeer)

Ethrel-A

480gethefon/liter

FR 570/3

85% M&B 25,105 (actieve stof nietvrijgegeven voor publikatie)

GA^+7

0,89% gibberelline A 4 +A 7 +0,06%gibberelline A 1 3

Harvade

50% 2,3 dihydro-5,6-dimethyl-l,4-dithiin 1,1,4,4 tetroxide

WK-uitvloeier

90% dodecyl ethervanpolythylene glycol

Herbiciden
Dicamix-F

2,5%dicamba + 29,2%2.4D +25%MCPP

Roundup

36% glyfosfaat

Tipoff

a-naphthaline

Insekticiden
Ambush

25% permethrin

Decis

2,5%decamethrin

Dimilin

25% diflubenzuron

Ripcord

40% Cypermethrin

Sumicidin

10% fenvaleraat

ThiodanM.O

4,23%endosulfan+63%minerale olie

Ultracid

40% methidathion
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