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OPMERKINGEN OVERMERKENVANBESTRIJDINGSMIDDELEN

De inditverslagvermelde doseringenvan gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opdedosering vanhet gebruiktemerk.Het is onvermijdelijk dat niet
alleop demarkt zijndeproduktenmet dezelfdewerkzame stof zijngenoemd.Hieruitmag nietworden afgeleid dat eenvoorkeur bestaatvoor het genoemdemerk.
Eenoverzicht van de inditverslagvermeldemerkenmet bijbehorende werkzame
stof enhet gehalte daarvan isop blz.86 opgenomen.
Metnadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die op grondvan de Bestrijdingsmiddelenwet
niet zijn toegelaten.De gebruiker vangewasbeschermingsmiddelen dient zich te
allen tijde eerstvan deophet etiketvan deverpakking van gewasbeschermingsmiddelenvoorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen in
depraktijkmogenwordenuitgevoerd. Een en ander geldt ookvoor indit verslag
genoemde groeiregulatoren.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerkvanhet proefstation enhet onderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger vanhet proefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en anderepublikatiesvanhet proefstation gratis.Debijdragenvoorhet begunstigersschap zijn:voor natuurlijke
personen inNederland minimaal ƒ35,-per jaar,voor natuurlijke personen inhet
buitenland f 50,-per jaar,voor rechtspersonenminimaal ƒ60,-per jaar.
Bijdragen kunnen ondervermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tennamevanhetProefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

Defruitteeltin1981
Deopenwinter 1980/1981,maarvooralde zachtemaandmaart leidde tot een,
vroegebloei-vanhet fruit. Zware nachtvorsten inde tweedehelftvanapril,
waarbij de laagste temperaturenwerden gemeten indenachtvan 23op 24april,
beschadigdenveelbloesem. Ineenswas devreesvoorweer eengrote appeloogst
omgeslagen indevreesvoor eenkleine of geenoogst.Inde loopvanhetgroeiseizoen bleek dat over het algemeende schadeniet tegenviel,maar zewas zeer
grilligmet groteverschillen tussen onze fruitgebieden enfruitrassen,maar
ook tussenvergelijkbare percelen inhetzelfde gebied.Beregening tijdens de
nachtvorstnachten voorkwam schadebij appel enpeer.
Overigenswashet eenvoor de groeivanhet fruit gunstig seizoen;devruchtenvan appel enpeer groeiden goed uit.De appelswaren glad engoed gekleurd
en zevertoonden slechtsweinigvorstbeschadigingen. Deperenvertoonden juist
welveelvorstneuzen en-ringen.Hagelschade kwambetrekkelijk weinigvoor.
Ziektenenplagen leverden geenbijzondereproblemen op,maarhet ook in 1981
weervoorkomende bacterievuur wordt gezien als eenbedrijging vandepereteelt.
Uiteindelijk werd bij appel eenkleine oogstbinnengehaald -dekleinste sindi
1962, vanpeerwerd een redelijke hoeveelheid geplukt,bij pruim enkerswas de
produktie ergklein.
Voor de fruittelers liep in 1981 de afzetvanhetbewaarde produkt van de
oogst 1980aanvankelijk zeer redelijk;voor appel lag totmeihet prijspeil aanzienlijk bovendatvanhetvoorgaande seizoen. Inmei daalde deprijs echter
sterk:erwarennog aanzienlijke voorraden appels inEuropa endeuithet zuidelijkhalfrond geïmporteerde appelsbleken overwegend slecht houdbaar.
Dekleine appeloogst vanhet seizoen 1981 inNoordwest-Europamaakte dat er
alvroeg inhet seizoen goedeprijzenvoor appels ophethoutwerden geboden.
Daarmeevergelekenvielendeprijzenvande zomerappels totmidden-augustus
tegen.Met deplukvande zomerappelsmaaktemenover het algemeen geenhaast.
Dit leverdemeer kilo's rijpe en erg lekkere appels op,bijvoorbeeld bij James
Grieve.Geleidelijk aan stegendeprijzen totongekendehoogten.
Vanwege dezehogeprijzen en omdatmenvreesde dat de appelsvande kleine
oogst slechtbewaarbaar zouden zijn,werd hetbewaarfruit snel afgezet.Voor dit
fruitwerd veel geld gebeurd.Hetvoorlopig resultaatvanhet seizoen 1981/1982
isdathet gemiddeld financieel eengoed jaar isvoor deNederlandse fruittelers
maat dat erhelaas een aanzienlijke groep ismet zo'nkleine oogst,datde erg
goedeprijzenditniet goed kondenmaken.
De produktievan zowel glas- alsvollegrondsaardbeien viel tegen.De oorzaak
wasvooralvorstschade aandeplanten,ontstaan innovember 1980.Vooral bij de
glasaardbeienwerd de lagereproduktie slechts gedeeltelijk gecompenseerd door
eenhogere prijs.Opvallend washetbevredigende prijspeilvande industrieaardbeien na eenaantal jarenmet tegenvallende resultaten.
De aanvoervanverlate aardbeienverliep bevredigend.Vooral inde gekoelde
teeltmet het ras Sivetta blijven eenaantal ziekten echter reden totbezorgdheid geven.
Ondanks denachtvorstenvielen produktie enkwaliteit van derodebessenmee.
Helaas ontstondenbijdeplukvanhetvroege rasJonkheervan Tets toch weer
problemenmetvruchtrot door devele regen tijdens de pluk.Het prijspeil was
bevredigend.

Ditkanook gezegd wordenvan de frambozen,maar hier laat deproduktie,door
veroudering van depercelen,nogal eens tewensenover.
Bijdebramenveroorzaakte nachtvorstwel enige schade.Doorhet tegenvallende
prijspeilvande industriebramen waren de financiële resultatenwat teleurstellend.Blauwebessendaarentegen kondenbij eenopnieuwwat grotere aanvoer tegen
hogere prijzenworden afgezet.
Algemeen geldt datmen steedsmeer gaatbeseffen dat alleen eenkwaliteitsproduktwordt betaald endatmennaarwegen zocht omdepresentatievanhetprodukt daaraan aan tepassen.
Indevruchtboomkwekerijen isvergelekenmetvoorgaande jaren eengoedekwaliteitbomen gegroeid. Op grond van onderzoek en eigen ervaringenwensen de
fruittelers echter steedsbeter ontwikkelde bomen;het afgeleverde plantmateriaal
beantwoordt daar niet steedsaan.De afzetvanvruchtbomenverliep evenalsvorige
seizoenenvlot.
Debedrijfstak fruitteelt toondedit jaar vertrouwen tehebben ineigen zaak.
Veel enthousiaste fruittelers ontvingen tijdens de eerste landelijke opendag
voor de fruitteelt op zaterdag 29 augustus veel bezoekers op hunbedrijven.Uit
devele plantplannen,vaakmet denieuwe appelrassen, spreekt ookditvertrouwen.
Deverbeterde presentatievanklasse Ivande goede appel-enpererassenmetverplichte aanvoer inéénmalige krattenwerd door deveilingen verderverfijnd door
het gebruikvan een fleurige kistkaartmet rasnaamvoor te schrijven.

Het proefstation in1981
Na een slopende ziekte overleed op 21 junideheer J.H. Wentink,sinds 1-11979bestuurslid vanhet proefstation. Door zijn scherp inzicht indeproblemen,
waar de fruitteler op zijnbedrijfmee temakenheeft,gaf hij daadwerkelijk
mede richting aanhet fruitteeltpraktijkonderzoek.
Inhetverslagjaar werd de spanning tussendebeschikbare onderzoekcapaciteit
ende capaciteit nodig omde aangedragenvragen op enigszins verantwoorde wijze
terhand tenemen,zomogelijk nog groter.Een aantalmedewerkers dreigtdaardoor onder te zware druk tekomen endat terwijl er geen enkel uitzicht isop
versterking van depersoneelsbezetting. Om tekunnenkomen tot een flexibeler
inzetvande onderzoekcapaciteit van de afdelingen Entomologie en Fytopathologie
zijndeze samengevoegd tot éénafdeling Gewasbescherming.
Opmaterieel gebied werden in 1981 enkele oudewensenvervuld: de onderzoekkassenwerden eindelijk gerenoveerd en indecember werd de goedkeuring van het
ministerie ontvangenvoor eenuitbreiding van deproeftuinmet 15ha.Ookwerd
snel eenbeslissing genomen over devervanging van dekoelinstallatie van de
klimaatkamers toenbleek datdezeveel storingenvertoonde.Helaas konnog niet
wordenbegonnenmet debouwvanhet C-laboratorium,nodigvoor het groeistofproject.
Hoewel het fruitteeltkundig onderzoekuit de aard der zaakmeerjarig is,
kunnenvoorhetverslagjaar toch enkele aspectenmet name genoemd worden.Opnieuwwerd veel aandacht besteed aandewerking vanGA^/7-bespuitingecitegen
schilverruwing bij appel.Enige aandachtwerd besteed aanchemischevruchtdunning bijpeer endeproevenmet plantsystemen bijappel leverdenbelangrijkeresultaten op.Verderwerd begonnenmet hetverzamelenvanmateriaal voor eenvergelijking tussen in-vitrovermeerderde ennormaal vermeerderde appelonderstammen.
Voor het eerstwerd geprobeerd rode bes enherfstframboos onder grote plastic
tunnels te telen om zode aanvoerperiode tekunnenverlengen endekwaliteit te
kunnenverbeteren.
Druppelbevloeiing vroeg opnieuwveel aandacht.Erwerd nagegaan inhoeverre

zonodig gebruik gemaakt kanwordenvan zoutwater voor pas geplante bomen.Aan
hetprojectvruchtanalyse alsbasisvoor adviseringvoor debewaring ismeegewerkt doorvanvoor het onderzoek interessante percelenvruchtmonsters teanalyseren.
Nadat geblekenwas dat hethoutconserveringsmiddel Kopernaftenaatopkankerwondende sporulering (tijdelijk)kononderdrukken, isonderzocht of anderehoutconserveringsmiddelen dit effect ookvertonen. Ineenkleine oriënterende proef
issamenmet het IMAG enhet IOB nagegaan of electrostatisch spuiten inboomgaardenvoordelenheeftbovende gangbare spuittechnieken. In laboratoriumproeven
zijnveel fungiciden getoetst ophunwerking tegenhet Gnomonia-vruchtrotbij
aardbeien.
Voor enigeminder gewonevermeerderingsmethoden van vruchtboomonderstammen
zijn zeer globaal deproduktiekostenvergeleken.Tenslotte is indecember kwekersrecht aangevraagd voor eenveelbelovende ophet proefstation gevondenmutant
vanJonagold.Vandezemutantmoet nogblijken of zevoldoende stabiel is.
HetMinisterievoor Ontwikkelingssamenwerking deed eenberoep ophet PFW om
een fruitteeltdeskundige demogelijkhedenvoor fruitteelt inColombia te laten
onderzoeken.
R.K.Elema, directeu

BESTUUR (per31 december 1981)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
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Ministerie vanLandbouw enVisserij, Directie
Landbouwkundig Onderzoek

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. A.J.Riemens,
Zevenhuizen

MinisterievanLandbouw enVisserij,Directie
Akkerbouw en Tuinbouw
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Ir. J.L.Ebbens,
DenHaag
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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 (tevens buitenlandse excursies)
M.L. Joosse
F. Nijsse
Teeltonderzoek

plantrnateriaal

Dr.Ir.H.J.vanOosten (onderzoeker)
J.M. deGroene
Gebruikswaardeonderzoek
Ing. P.D.Goddrie (onderzoeker,gestationeerd doorhetRijksinstituutvoorhet
RassenonderzoekvanCultuurgewassen teWageningen)

Afdeling teeltonderzoek kleinfruit
Ir. J.Dijkstra (hoofd enonderzoeker)
A.A.vanOosten

Afdeling bodemkunde
Dr.Ir.P.Delver (hoofd enonderzoeker,gestationeerd doorhetInstituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.))
Laboratorium
J.Oele (hoofd)
H.Andi Ganjoe
Mw. M.C.M. Smits
Veld- en

potproeven

I n g . P . J . Bolding
J . de Schipper
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Afdeling fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)

Laboratorium
Mw. J.C. Ovaa (hoofd)
Mw. E.J.M,vander Borgt-Satink
Mw. A.M.Meerman-van de Repe

Veld- en

potproeven

Ch.A.R. Römer
J. de Schipper

Afdeling Gewasbescherming
Drs. H.A.Th,vander Scheer (hoofd)

Entomologie
Drs. D.J. de Jong (onderzoeker,gestationeerd door het Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek teWageningen)
H. Beeke
W. Remijnse

Fytopathologie
Drs. H.A.Th,vander Scheer (onderzoeker)
J.P.A.van Dieren
H.J. Wondergem (gestationeerd door deNationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek TNO teDenHaag)

Afdeling economie
J. Goedegebure (onderzoeker,gestationeerd door hetLandbouw-Economisch Instituut teDenHaag)

Afdeling algemene zaken
Mw. J.Hamelink (hoofd)

Administratie
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

W.H. deFeiter-van Riet (directiesecretaresse)
T.L. Buizer-Schuit
M.S.Korsuize
A.M.Th,vandeRijt-Mateijsen
P.E.vanVossen-Hopmans

Huishoudelijke

dienst

Mw. P.C. de Smidt
Mw. M.M. Stuck
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Stafmedewerker/redacteur/bibliothecaris
Ing. Tj.vanderKooi
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J.P.A.vanDieren

Technicus
J.vanDalen
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J.J.Lemmens(chef)
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A.deWitte

Kleinfvuit
L.Nijsse (adjunct-chef)
J.vanderMaas
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Consulent
Ir. R.K.Elema

Coördinatie

praktijkonderzoek

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

Bedrij'f'stakeconoom
Ir. H.L.Bos

Algemeen specialist

grootfruit

Ing. C.Kortleve

Algemeen specialist
J. Bioiraners
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kleinfruit

ALGEMEEN

Bestuur
Hetbestuur vergaderde inhetverslagjaar driemaal enwel op 17maart te
Utrecht,30juni teWilhelminadorp en 2november weer teUtrecht
Op 20junioverleed deheer J.H. Wentink, lidvanhetbestuur en afgevaardigd
door deNederlandseFruittelers Organisatie. In zijnplaatswerd deheer J.
Crielaard benoemd.

Medewerkers
Devierdaagsewerkweekvanmw.A.M.Th,vandeRijt-Mateijsen-directiesecretaresse -werd vanaf 21 aprilwaargenomendoormw.W.M. de Feiter-van
Riet.Zij stond eerst indienst alsuitzendkracht enwerd per 21 juliaangesteld op arbeidsovereenkomst tot enmet 31 december.
Aanhetverzoekvanmw.A.M.Th,vandeRijt-Mateijsenom 1dag perweek
tekunnenblijvenwerkenwerd vanaf 3junivoldaan.
Per 1oktober werd mw.A.M.Meerman-vandeRepe aangesteld alsanalistevoor
2| dag perweek ophet laboratorium vande afdeling Fysiologie.Metdezeaanstelling konaanhetverzoekvanmw.E.J.M,vander Borgt-Satink om indeeltijd
temogenwerkenwordenvoldaanmet ingangvan 1december.
Mw. J.C. Ovaa,hoofd laboratorium afdeling Fysiologie,was op31 december
25jaar indienstvanhet proefstation.
Erwerden twee infomiddagen gehouden,namelijk op 16april en27november.
Op 16aprilverstrektendeafdelingen Entomologie enFytopathologie informatie
overdoor henuitgevoerd onderzoek enop 27november werd dewerking vande
gerenoveerde kassenbesprokendoor deheren Tromp endeGroene,waarna een
bezichtiging volgdevandegerenoveerdekassen.
DeDienstcommissievergaderde op 2maart, 1juni,31 augustus en30
november.

Lezingen
J. Blommers
- Resultaten onderzoek proeftuin Breda- 6januari teZaltbommel,Studieclub
Glasaardbeien aangeslotenbij deNTS.
- Resultaten onderzoek proeftuinBreda- 8januari teBemmel,Studieclub Glasaardbeien aangeslotenbij deNTS.
- Resultaten onderzoek ruimtetemperaturen enwatertemperatuur bedverwarming 3november teBemmel,Studieclub Glasaardbeien aangeslotenbij deNTS.
- Resultaten onderzoek ruimtetemperaturen enwatertemperatuur bedverwarming 5 november teZaltbommel,Studieclub Glasaardbeien aangeslotenbij deNTS.
Resultaten onderzoek ruimtetemperaturen enwatertemperatuur bedverwarming -
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12novemberteZundert,Studieclub GlasaardbeienvandeTuinbouwvakbondvan
deNCB.
Ir. H.L. Bos
-Ontwikkelingen indearbeidskosten indeTuinbouw- 11juniteWageningen,
33 e Tuinbouwdagen georganiseerd doordeDirectieAkkerbouwenTuinbouwvan
hetMinisterievanLandbouwenVisserij.
-Besprekingvandenota fruitteelt 1981-1985- 11septemberteUtrecht,ProvincialeRaadvoorBedrijfsontwikkeling teUtrecht.
Ing. J.H. Bootsma
- Proefresultatenvandeproeftuin 'DeMeergronden'in1980-26maart teDronten, Vereniging totBevorderingvanFruitteelt indeIJsselmeerpolders.
Ir. J.

Dijkstra

- DerBeerenobstbau unter steigendemKostendruck -29januari teGeisenheim
(BRD),VereinigungEhematigerGeisenheimer.
-AnbauvonBeerenobst-unterwelchen Voraussetzungen sind diese Obstarten
nochwirtschaftlich interessant?-30januariteStuttgart (BRD), Obstbauring
Grosz-Stuttgarte.V..
- Strawberry growingintheopen- 12novemberteWageningen, 11th International
CourseonVegetable Growing (IAC).
Ing. P.D. Goddrie
- Hetgebruikswaardeonderzoekbijgrootfruit: resultatenenverwachtingen-4
februari teUtrecht,LandelijkeWerkgroep NieuweRassenNFO.
-Nieuwe rassen:resultatenuithetonderzoek- 10februariteBreda,NFO-Kring
Noord-Brabant.
-Ervaringenuithetrassenonderzoekbijgrootfruit- 11 februari teAduard,
NFO-KringNoord.
-Mededelingenuithetrassenonderzoekbijgrootfruit-24februari teKapelle,
NFO-Kring Zeeland/West-Noord Brabant.
-Ervaringenmetnieuwe rassenbijgrootfruit-26februari teGeldermalsen,
NFO-Kring GeldermalsenendeVerenigingvanOud-leerlingenvandeFruitteeltschoolGeldermalsen.
-Nieuwe rassen-20augustus teTiel,Studiedag leraren fruitteeltvantuinbouwscholen.
J.

Goedegebure

- Derentabiliteitvanenkelebelangrijke appel-enpererassen-22januarite
Dronten,NFO-KringNoordenIJsselmeerpolders enProefstationsmiddag,5februariteGeldermalsen,NFO-Kring Geldermalsen.
-Ontwikkelingenindevruchtboomkwekerij- 18decemberteFijnaart,NFO-AfdelingWest-Brabant.
C.

Kortleve

- Keerpunt ' 8 0 ; wat e r van t e r e c h t kwam en hoe verder - 15 december t e Dronten,
NFO-Afdeling Oost-Flevoland.
J.J.

Lemnens

- Onderzoekresultaten op de p r o e f t u i n van h e t PFW - 22 j a n u a r i t e F i j n a a r t ,
NFO-Afdeling West-Noord-Brabant en S t . P h i l i p s l a n d .
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L. Hij s se
-Nieuwsvandeproeftuin-8januari teKapelle,studieclub Kleinfruit.
-Teeltonderzoekkleinfruit-17decemberteKapelle,studieclubKleinfruit.
A.A. van Oosten
-Rassenonderzoekbijaardbeien inNederland- 13maart teKattem-Borchtlombeek
(B),verenigingvanaardbeitelers.
-Rassenonderzoek kleinfruit-17decemberteKapelle,studieclub Kleinfruit
Dr.Ir. H.J. van Oosten
-Onderzoek indevruchtboomkwekerij-29januariteLottum,LimburgseBoomkwekersvereniging.
-Vruchtboomkwekerijenkwaliteitvanhetplantmateriaal-31maart teDronten,
NFO-AfdelingOostelijk Flevoland.
-Effectsofpropyl-3-t-butyl phenoxy acetate (MB25,105)onthebranchingof
maiden apple trees-5meiteGent,33 eInternationaal Symposium overFytopharmacieenFytiatrie.
-Nieuwe ontwikkelingen indeteeltvanonderstammenenvruchtbomen-3julite
Bunnik,Cultuurgroep VruchtboomkwekerijvandeNederlandse BondvanBoomkwekers.
Drs. H.A.Th,

van der

Scheer

- Onderzoek naarkankerbijvruchtbomen-22januari teDronten,NFO-KringNoord
enIJsselmeerpoldersenProefstationsmiddag.
-Ontwikkelingeninhetonderzoek naarbestrijdingvanziektenbijaardbei-6
februariteMaasbree,CentraleLimburgseStudiemiddagvoorkleinfruittelers;
13februariteVeldhoven,bijeenkomst Teelttechnische CommissieAardbeienvan
deNTS.
-Effectofchippingofloppingsoncanker incidence in'Cox'sOrangePippin'
apple trees-5meiteGent (B),33 eInternationaal SumposiumvoorFytopharmacieenFytiatrie.
-Actualiteiten fytopathologisch onderzoek naar ziektenbijaardbei- 11septemberteWilhelminadorp,bijeenkomst Teelttechnische CommissieAardbeienvande
NTS.
Dr.Ir. S.J.

Wertheim

- Nieuwsuithetteeltonderzoek-21januariteBunde,NFO-KringLimburg.
-Actualiteitenuithetteeltonderzoek grootfruit-22januariteDronten, NFOKringNoord enIJsselmeerpolders;3februari teLent,NFO-Kring RijnenWaal;
10februariteBreda,NFO-KringBrabanten11februariteAduard,NFO-Kring
Noord.
Groeiregulatoren-20augustus teTiel,Leraren Fruitteelt voorLagere,MiddelbareenHogere Tuinbouwscholen.

Buitenlandse reizen
Op3en4maartnamDr.Ir.P.Delver deelaanhetwerkoverlegvandeAgrimedsubwerkgroep Irrigation localisée.Hierwerdhetkadervooreeninternationale
proefmetdruppelbevloeiingbijfruit vastgesteld.
Dr.Ir.S.J.Wertheimnaminmeideelaandetweedebijeenkomstte
Florence overdeEG-genenbank voor fruitgewassen.Pergrootfruitgewaszaleen
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coördinerend landworden aangewezen.
Op 5meiwas Drs.H.A.Th,van der Scheer deelnemer vanhet 33 e Internationaal
Symposium overFytofarmacie enFytiatrie te Gent inBelgië.
Van 16t/m 20augustusbezocht Dr.J. Tromp enkele instituten voor fruitteelt
kundig onderzoek indeBondsrepubliek Duitsland envanaf 26 augustus t/m 4septembermaakten Ing.P.D. Goddrie,Dr.Ir.H.J. vanOosten enDr.Ir. S.J. Werthein
een studiereis langs fruitteeltonderzoekinstellingen in Noordoost-Frankrijk,
Zuidwest-Duitsland enNoord-Zwitserland omkennis tenemenvan onderzoekresultatenbijhet teeltonderzoek grootfruit.
Van 16-'t/m25 septembermaakten Ir.R.K. Elema,Ir.W.F.S.Duffhues (DAT),
S:^vafiDÏépenenIr.A.A.M.Sweep (CB),Ir.J.M. Gerritsen (NFO)enIr. J.W.
Rurïqlphy (SI)een studiereis langs de belangrijkste fruitteeltgebieden in
Frankrijk.
Drs.H.A.Th,van derScheerbezocht vanaf 29 september tot 2oktoberhet
Eidgenössische Forschungsanstalt FürObst-,Wein-und Gartenbau enhet Station
deRecherches Agronomiques de Changins,beide inZwitserland,omkennis tenemenvanhet onderzoek.
Vanaf 28september tot 1oktoberwas ing.C.Kortleve deelnemer van eencongresvanDuitse fruitteeltvoorlichters inWest-Duitsland teSt.MartinbijNeustadt a/d Wijstrasse.

Diversen
In 1981bezochten t 1150personen deproeftuin.Daarvankwamen 475uithet
buitenland enwel uit 22 landen,'teweten':Australie 35;België 36;Brazilië
1;Canada 3;Chili 1;Engeland 52;Frankrijk 11;Hongarije 40;Israël 2;Italië
31;Kenya 1;Libië 80;Noorwegen 1;Oostenrijk 2;Philippijnen 1;Polen 2;
Roemenië 1;Verenigde StatenvanAmerika 7;West-Duitsland 123;Zuid-Afrika 3
en Zweden42.
Op 22januariwerd deProefstationsmiddag teDronten gehouden en op 20 augus
tuswas er voorhet vijfde achtereenvolgende jaar een studiedag voor fruitteelt
leraren bijhet tuinbouwonderwijs.
Verschillende studentenbrachten een deelvanhun stageperiode dooropverschillende afdelingen vanhet proefstation,zoals uit de opsommingblijkt:
L.H.M.Penders (Chr.Hogere Landbouwschool,Dronten)van 16februari tot31
augustus bij de afdelingen Teeltonderzoek Groofruit enFysiologie;
N.J.A. van derVelden (HogereAgrarische School van deKNBTB,Den Bosch)van
2maart tot 31meibij de afdelingEconomie;
P.Holleman (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 21 april tot 18juli
bij de afdelingen Teeltonderzoek Grootfruit,Economie en Fysiologie;
C D . vanZetten (RijksHogere Tuinbouwschool,Utrecht)van 21 april tot 18
julibij de afdelingen Economie,Fysiologie enTeeltonderzoek Grootfruit;
P.J.H. Wilders (HogereAgrarische School van deKNBTB,DenBosch) van 18mei
tot 18julibij de afdeling Bodemkunde;
C A . E . Rijkers (HogereAgrarische School van deKNBTB,DenBosch)van 18mei
tot 18julibij de afdelingKleinfruit;
A.J.M.J. Verhoeven (Laboratoriumschool Zeeland,Goes)van 26 augustus tot 1:
decemberbij de afdelingBodemkunde.

DE PROEFTUIN

De eerste maanden van 1981warenkenmerkend vanwegehet vrij zachteweer.
Vorstvanbetekenis kwam indezeperiode nauwelijks voor.
Dehoeveelheid neerslagwas ergwisselend met uitschieters indemaanden maart
(136,5 m m ) , oktober 153mm endecember 129mm.De totalehoeveelheid neerslag
was in 1981 887,9mm.De laagste temperatuurwerd gemeten op 13december
(-8,8°C)en dehoogste temperatuur6augustus (30,1°C).

Grootfruit
J.J. Lemmens

Door devrij zachteweersomstandigheden vond debloei op eennormaal tijdstip
plaats. Zowerd hetbeginvan debloei bij depruimen op 8april (1980 15april)
waargenomen,voor appelwas dit 29 april (19806mei)envoor peer 12april
(1980 18 april).
Indenachtvan 23op 24 aprilkwam invrijwelhet gehele land zwarenachtvorst voorwaardoor plaatselijk zware schade ontstond. Op deproeftuin teWilhelminadorp was de schade licht enbleef dezebeperkttotenkeleappelrassen(Boskoop enCox's OrangePippin), terwijl de overige appelrassen evenals deperen,
pruimen en zurekersenweinig of geen schade ondervonden.
Lichte hagelbuienkwamen voor op 24en 25mei.Bij de oogstbleek dat deze
hagelbuien deuiterlijke vruchtkwaliteit nauwelijks hadden benadeeld.
Vanwege de grotehoeveelheid neerslag indemaand oktobermoesthet oogsten
vanhet fruit vaak ondermoeilijke omstandighedenworden uitgevoerd. Vooral de
wendakkers haddenhet onder deze slechteweersomstandigheden zwaar teverduren.
Door de geringehoeveelheid neerslag indemaanden juni,julien augustus
ontstond er eenduidelijk tekort aanbodemvocht.Waarmogelijkwerd dit via
druppelbevloeiing of regeninstallatie aangevuld.
Wat de dierlijke parasieten betreftwaren er dit jaarweinig problemen.
Alleenbij de spintbestrijding welke met plictran uitgevoerdwerd,waren de
problemen groter dan indevoorgaande jaren.Ook dit jaarbleek het spint in
de zesrijige beddenbij SchonevanBoskoop moeilijk tebestrijden.
Voorhet eerstkwamer dit jaar op enkele percelen in lichtematebacterievuur voor.Doorhet tijdig en grondigwegsnoeien van aangetaste delenvan de
bomenkon eenverdere uitbreiding voorkomenworden.
In 1980werd erweer eenperceel ophet druppelbevloeiingsnet aangesloten
envond er openkele percelen eenuitbreiding plaats.In totaalkunnennu 14
percelen via druppelbevloeiing ofvaste regeninstallatie vanwaterworden voorzien.
Direct nade oogstwerd een aanvang gemaaktmet rooien.Gerooidwerden:
perceel 5 (eenplantsystemenproef appel),perceel 14 (eenonderstammenproef
appel)enhet restantvanperceel 22 (eenbemestingsproef appel).
Door de zeer slechteweersomstandigheden kon eerst in deeersteweek van
april een aanvangmet planten gemaaktworden.Bij de appel-enpruimebomenwerd
eenplantgatbehandeling met potgrond uitgevoerd. Perplantgatwerd 15 liter
potgrond vanhetmerk 'Triomphno. 17'gebruikt.Naast deze plantgatbehandeling
werdenbij allepas geplante bomen deboomspiegels afgedekt met champignonmest
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enwerden deappelbomen deels voorzienvanwaterviadedruppelbevloeiing.De
startvandezebomen verliep ondankshetlate tijdstipvanplanten voortreffelijk.Bijdeperen echterwaar geenplantgatbehandeling enwatervoorzieninghad
plaatsgehad,kondendebomen maarmoeilijk opgangkomen.
Devolgende proevenwerden geplant:
Tussenstam-plantdiepteproef

appel (perceel3a)

Indezeproef zalwordennagegaanwatdeinvloedisvandeplantdiepteentussenstamopdegroeienverankering vandeboom.
Vergelijking

van herkomsten

van M.9 (perceel3a)

Hierwordt nagegaanwatdeinvloed isvaneenaantalM.9-herkomsten opdegroei,
produktieenkwaliteit.
Onderstammenproef

appel (perceel3a)

Indezeproefishetdoelnategaanwatdeinvloed isvaneentweetal zwakke
onderstammen (M.27enM.20)opdegroei,produktieenkwaliteit.
Herkomstenproef

M.27 (perceel3a)

Onderzoek naardeinvloedvangedoomde engladdeherkomstenvandeze onderstam
opdegroei,produktieenkwaliteit staathier centraal.
Herkomstenproef

M.2 (perceel3a)

Viadeze proefwordt nagegaanwatdeinvloed isvangedoomdeengladde herkomstenvoor deze onderstamopdegroei,produktieenkwaliteit.
Plantsystemenproef

peer (perceel9)

Nagegaanwordt ofhetthans gangbare aantalvanongeveer 2000bomenperhakan
worden opgevoerd.Dedichthedenindeze proef zijn 2000, 2667en4000bomenper
ha. Tevenswordt nagegaanwelke rangschikkinghetbeste voldoet:enkele rijen,
drierijigebeddenofvrijfrijigebedden.Deproefrassen zijnConferenceen
Doyenné duComice
Snoeiproef

pruim (perceel10a)

Erzalindeze proefworden onderzochtwatdeinvloed isvannormale snoeiin
vergelijkingmetzomersnoeiopdegroei,produktieenkwaliteit
Onderstammenproef

pruim (perceel10b)

Hierwordt nagegaanwatdeinvloed isvaneentweetal onderstammen (PixyenSt.
JulienA)opdegroei,produktieenkwaliteit.
Rassenproef

pruim (perceel10c)

Onderzoek naardegebruikswaardevaneenaantal selectiesvanReine Claude
VerteopSt.JulienA.
Internationale

plantsystemenproef

appel (perceel25b)

In deze proefwordt nagegaanwatdeinvloedisvaneenenkel-,dubbel-endrierijensysteemopM.9eneenvolveldssysteem opM.27opdegroei,produktieen
kwaliteit.Deze proefmetGolden Delicious enGloster ligt zowelinNederland
alsinvijf andere Europese landen (Denemarken,Duitsland,Engeland, Italiëen
Polen).
Onderstammenproef

appel (perceel25c)

In deze proefwordt nagegaanwatdeinvloed isvaneenaantal onderstammen
(M.2,MM.106,M.26,M.9enM.27)opdebloeibaarheid endegroei.
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Herkomstenproef

MM.lOe(perceel25c)

De invloed van gedoomde enongedoorndeherkomsten van deze onderstam op de
groei,produktie enkwaliteit wordt onderzocht.

Kleinfruit
L. Nijsse

Door de zachteweersomstandigheden infebruari enmaart ontwikkelden dekleinfruitgewassen zichvroeg.Deze vroegheid isheelhet seizoenmerkbaar gebleven,
zelfs tot indebramenpluk toe.
Deweersomstandigheden warenvoor dekleinfruittelers niet gunstig tenoemen.
Eind aprilkwam inhethele land zware nachtvorst voor,waardoor aanveelgewassen schadewerd aangericht.Eind juni zorgde eennatte periode voor veelgebarsten rodebessen en verregende frambozen.
Debramenoogst,die insoortgelijke jarenvoor de telers veel goedkonmaken,
deed ditniet doordat de prijsvorming teleurstelde.
Devollegrondsaardbeien ontwikkelden zich gunstig. Devervroegde aardbeien
onder geperforeerde folie leden dankzijberegenen geen schade van de nachtvorst
en gaven eenhogekg-opbrengst.Van deniet vervroegde vollegrondsaardbeien werd
een goede oogst geplukt.Algemeenbestaat de indruk dat de vroege vorst van
november 1980welwat produktieverlagend heeft gewerkt,vooral op de vroege rassen.Ook bij deverlate teelt doormiddel van gekoeldewachtbedplanten was deze
invloedwaar tenemen.De teeltmet remonterende rassen slaagde goed.Doorde
extreemnatte oktobermaandwerd eenvoortijdig einde aan deze teelt gemaakt.
De rode-bessenteelthad landelijk veel vannachtvorst te lijden.Vooral de
vroegbloeiende rassenmoestenhet ontgelden.Ophet proefstationwerd tegen
nachtvorst beregend. Hierdoor kwam geennachtvorstschade voor.Welwerd vooral
het ras Jonkheer vanTets aanhetbegin van de oogst geplaagd doorhevige regenval,waardoor veelbessenbarstten. Deze gebarsten bessen zijnweer invalspoorten
voorbotrytis (vruchtrot). De latere rassen hadden minder van de regen te lijden
en gaven een goede oogst.Goedekwaliteitwerd goed betaald.
De frambozenhadden niet vannachtvorst te lijden.Wel ondervonden de vroege
rassen aanhet begin van de oogstwat schade van de regen.Later inhet seizoen
werdhetbeter,de latere rassen gaven een goedekg-opbrengst,waarvoor eveneens goede prijzenbetaaldwerden. Deherfstframbozengaven nog geenhoge kgopbrengst.Welwerden frambozenbuiten het normale aanvoerseizoen,mits de
vruchtgrootte voldoende is,zeer goed betaald. Gezocht zalmoetenworden naar
rassenmet grote vruchten en een teeltmethode met voldoende hoge kg-opbrengst.
Zwarte bessen gaven alleen in Zuid-WestNederland, en dannog ergwisselend
perperceel,een redelijke oogst.De overige delen vanhet landhadden zoerg
van denachtvorst te lijden dat van een oogst nauwelijks sprake kon zijn.Ondanks de geringe aanvoervielhet prijspeilwat tegen.
Debramen gaven eenhogekg-opbrengst.Het rasHimalayahad, plaatselijk
verschillend,veel van denachtvorst te lijden. De doornloze rassen zijnminder
gevoelig voor deze vorstschade.Enerzijds omdat ze later in ontwikkeling zijn
en anderzijds omdat zeminderkruidachtige zijscheuten vormer.Welwerden op
veel percelen denieuwe grondscheuten door denachrvorst flink beschadigd. De
prijsvorming van debramenwaswat teleurstellend. Voor deverse marktwerd,
mits de aanvoerniet te grootwas,een goedekwaliteit goedbetaald. Deprijs
van debramen voor industriële verwerkingwas te laag omvoor de telerswinstgevend tekunnen zijn.
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Nieuweproeven:
Aardbeien:
- plantafstandenproefmethetrasKarina,zesverschillende afstandenworden
beproefd;
- rassenproef,hierinworden4rassen,namelijk Sivetta,Korona,Bogotaen
Elsanta,met8nieuwe IVT-selecties vergeleken;
- rassendemonstratie,hierin zijn8rassen en/of selecties opgenomen;
-herkomstenproef,vanhetrasGorellazijn7herkomsten gedeeltelijkuitinvitroengedeeltelijk uitdeluisvrijekasterbeoordeling uitgeplant;
-oogstvervroeging,hiervoor ishetrasElvira geplant.Metgeperforeerd folie
zaldeoogstvervroegdworden;
Kruisbessen:
- Rassenproef met de rassen Whinham's I n d u s t r y , A c h i l l e s , Goudbal en twee s e l e c t i e s van h e t IVT;
Bramen:
- rassenproefmet9rassen,waarvan 4gedoomde,namelijk Himalaya,Bedford
Giant,Tayberry enAshton Crossen5doornloze,namelijk Thornless Evergreen,
Thornfree,Black Satin,Dirksen Thornless enLoganberry.
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AFDELINGTEELTONDERZOEK GROOTFRUIT

ProjectPFW2:Het gebruikswaardeonderzoek grootfruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaarvan 1981 werden inde eerste toetsing 39nieuwe rassen aan
de rassencollectie toegevoegd, zodat indat jaar 186rassen in toetsingwaren.
Van die 39nieuwgeplante rassenwaren er 24afkomstig uit deU.S.S.R.; zewerdenhetproefstation ongevraagd toegezonden enhetvermoeden bestaat dat tenminste inenkele gevallen sprake isvan-naar onze begrippen -oude rassen,
zoals bijvoorbeeld Bohnappel,Charlamovsky,Transparente Jaune enGrauweAnijsappel.Deze 24rassen zijnvoorlopig danook op zeer beperkte schaal (driebomenper ras) inhet rassenonderzoek opgenomen.
De indebloeiperiode optredende temperaturen rond hetvriespunt veroorzaaktenbij de appelsvrijwel geen schade;slechtsbij de triploïde rassen Gravenstein en Suntanwerden enkelebevroren bloemen geconstateerd. Erwerden echter
geennauwkeurigewaarnemingen omtrentvorstschade aanbloemen uitgevoerd, zodat
het nietuitgesloten isdat ookbij andere rassen bloembeschadiging kan zijn
voorgekomen.
Devruchtzetting verliep inhet algemeenuitstekend, zodat een goedekg-opbrengst werd verkregen.
Inhetverslagjaar werd veel aandacht besteed aanhet optredenvan beschimmeldeklokhuizen bij Gloster. Inmaart werdende resterende vruchtenvan de in
het Jaarverslag 1980vermeldeherkomsten nabewaring indekoelcel beoordeeld
ophetvóórkomenvanklokhuisschimmel.Hoewel er aanvankelijk aanwijzingen leken tezijn dat tussen december 1980enmaart 1981 het aantal beschimmelde
vruchten behoorlijk zou toenemenbleek tijdens debeoordeling inmaart dat niet
van eenbetrouwbare toename inmate enernst gesprokenkonworden. In tabel1
zijnde gemiddelde aantastingscijfersvan alleherkomsten tesamen over beide
datavermeld.Bij debeoordeling van devruchtenwerd zowel indecember als in
maart nagegaan of er eenverband bestond tussen devruchtkleur enhet optreden
vanklokhuisschimmel.Uit dewaarnemingen bleek een zeer betrouwbaar verband
aantoonbaar,zodat gezegd kanworden dat dekans op aanwezigheid van klokhuisschimmel groter isnaarmate opdevruchtmeer rode blosvoorkomt.Alleen bij
demaart-beoordeling werd nagegaan of er eenverband bestond tussendevruchtgrootte enhet optredenvan klokhuisschimmel. Ookhierwas sprakevan een zeer
betrouwbaar verband, datwil zeggen dat ermeer kans isopvóórkomenvan schimmel naarmate devruchten groter zijn.
Tabel 1.Het optredenvanklokhuisschimmel bijGlostervan diverse herkomsten
inNederland
Beoordelingstijdstip

Aantal beoor- Percentage vruchtenmet beschimmeld
deeldevruchten klokhuis inde klasse
Licht

December 1980
Maart
1981

3247
2197

21,2
20,7

Matig
6,5
7,4

Ernstig
2,4
5,6

23

Inhet Jaarverslag over 1980werd reeds gemeld datuitbeoordelingen indecember bleek dat de fungiciden Benlate enTopsinM geenbetrouwbaar schimmelbestrijdend effectbleken tehebbengehad.Beoordeling inmaart 1981vandetweedehelftvan devruchten uit dezeproef bevestigde deuitspraakvandecember:
ooknubleek geeneffectvan TopsinM ofBenlate aantoonbaar.
Het onderzoekmet Glosterwerd inhetnajaarvan 1981 vervolgd met hetnogmaals beoordelenvandezelfde herkomsten als inhetvoorgaande seizoen,aangevuld met een aantalnieuweherkomsten. Indecember vond debeoordeling van de
helft van devruchtenvan alleherkomstenplaats.Daarvanwerd dehelft direct
nahet uit de celkomenbeoordeeld,de andere helft van devruchtenwerd nahet
uit de celkomen eerst vijf dagen inde fruitschuur gezet,vervolgens vijf dagenbij kamertemperatuur bewaard endanbeoordeeld. Met de laatstemethode werd
getracht depraktijk na tebootsen;ook daarverstrijken ongeveer tien dagen
tussenhetuitde celkomen enhet consumerenvandeappels.
Uit de beoordeling van 4000vruchten indecember bleek nogmaals datklokhuisschimmel bij Gloster overal inNederland voorkomt.Verder kwamnaarvoren dat
het totale percentage vruchtenmet schimmel op een lagerniveau lag dan indecember 1980;nuwas 10,0%van devruchten licht,4,0%matig en 2,0%ernstigbeschimmeldwanneer direct nahet uit de celkomenwerd beoordeeld. Dezepercentages liepen opnaar respectievelijk 12,7;4,3 en 2,2 wanneer devruchten eerst
vijf dagen inde fruitschuur endaarnavijf dagenbijkamertemperatuur werden
bewaard.
Inenkele proeftuinenwerd getracht klokhuisschimmel tevoorkómen door toepassing van de groeiregulatoren GA4/7 enAlar,diemogelijkerwijs doorvruchtvormverandering de toegangvan schimmels tothetklokhuis zouden tegengaan.
Vruchtmonsters die inWilhelminadorp vanaf 1september omdeveertien dagen
werden genomen gaven te ziendat reeds vanaf de eerstemonsterdatum klokhuisschimmel vóórkwam endat dematevan aantasting tot aan de pluk op 15oktober
niet toenam.Devruchten die afkomstigwaren uit deproevenmet groeiregulatoren teNumansdorp,Oosthuizen enWilhelminadorp werden indecember op dehiervoor genoemdewijze beoordeeld. Van een schimmelvoorkómend of schimmelbestrijdend effect konblijkens de resultaten nietworden gesproken.
Eenzelfde hoeveelheid vruchten van dezelfde partijen zullen inmaart 1982op
dezelfde wijze als indecemberwordenbeoordeeld. Pas dan zalhetmogelijk zijn
juiste,statistisch getoetste uitspraken tedoen omtrent toename inaantasting,
verbanden tussenkleur,vruchtmaat en schimmel,schimmelbestrijdend of-voorkómend effectvan groeiregulatoren en overhet feit of schimmel invruchten
van één groeiplaatsmeer voorkomt dan invruchtenvan een andere groeiplaats.
Een ander probleem datbij Glosterkanoptreden isglazigheid. Dit probleem
werd zowel inhet seizoen 1980/81 als in 1981/82waargenomen, inhet laatste
seizoen zelfs in zeer ernstigemate.Indevruchtenvan dediverse herkomsten
kwamhet inwisselende matevoor;het isniet duidelijkwaaraan dieverschillenmoetenworden toegeschreven.
Inmaart 1981 bleek dat de glazigheid die indecember 1980 inbepaalde partijenwerd gevonden inmiddels verdwenenwas.Eenzelfde tendensbleek ook in
december 1981.Toenwerd bij een aantalpartijen bijbeoordeling direct nahet
uit de celkomenveel glazigheid geconstateerd; bij een tweede deelvan die
partijenwasna tien dagen (respectievelijk vijf dagen fruitschuur envijf dagenkamertemperatuur) al een sterke vermindering en soms zelfs een algehele
verdwijning van de glazigheid opgetreden.Bij enkelepartijenmet veel zeer
glazigevruchtenwas na tiendagen sprakevanveel zachte enrottevruchten.
Analyse van glazige enniet-glazigevruchtenwees uit dat glazige vruchten
eenbetrouwbaar hoger gehalte aankaliumhadden danniet-glazige vruchten.Verder leek de tendens aanwezig datbij de glazigevruchten hogere gehalten aan
stikstof,fosfor,magnesium endroge stofvoorkwamen, terwijl daarentegen het
gehalte aan calcium lagerwas.Dezeverschillenwaren echter,ookvanwege het
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geringe aantalmonsters,geenszins statistisch betrouwbaar.Het isvooralsnog
niet duidelijkwelkverband erbestaat tussenhet al ofniet optredenvanglazigheid endebij devruchtanalyse gevonden gehalten.
Hier endaarheeft demening post gevat datvruchtenmet klokhuisschimmel
aan deboom enook indekist aandekleur herkenbaar zouden zijn endat door
verwijdering van dievruchten vrijwel alle schimmel uit eenpartij Gloster zou
kunnenworden geweerd.
Aan dehand vanbeoordelingenvanvele duizenden vruchtenmoetworden gezegd
dat dit eenniet geheel juisteveronderstelling is.Inhet algemeen zijnvruchtenmet klokhuisschimmel aandeboom of inde kist herkenbaar aan een intensere,
'rijpere'vruchtkleur; bij dergelijke vruchten zal inveel gevallen inderdaad
schimmel worden aangetroffen,maar zeer zeker niet altijd.Anderzijds kan het
ookvóórkomen datvruchten die geenszins de typische schimmelkleur vertonen
toch inwendig beschimmeld kunnen zijn.Met anderewoorden:het isniet mogelijk
door selectief plukken of sorteren een schimmelvrije partij Gloster tegaranderen.
Bij Elstarwerd nogmaals nagegaan ofhetwegnemen van lichtonderscheppende
scheuten,ongeveer veertien dagenvóór depluk, eenzelfde gunstige uitwerking
had opdevruchtkleur als inhet vorige seizoen.Ooknuweerbleek een periode
vanveertien dagenvoldoende omvruchten dieweinig ofvrijwel niet geblost
achter blad of scheuten zitten fraai rood tedoenkleuren.Wellicht tenovervloedemoetworden gezegd dathet hierbij gaat om scheuten die inhet algemeen
tochbij de daaropvolgende wintersnoei zouden zijn verwijderd.
In tegenstelling tot Elstar ishet verkrijgen van rodeblos bij Jonagold
niet zoeenvoudig teverwezenlijken. DebijElstar beschrevenmethode vanwegnemenvan overtollige lichtonderscheppende scheuten omstreeks 7oktober gaf,
evenmin als inhetvoorgaande seizoen,weer nauwelijks enige toename inde hoeveelheid blos te zien.Na plukkenvan de goedgekleurde vruchten op 13oktober
(58,4%van de totalekg-opbrengst) bleek dat ook langer latenhangenvan denog
resterende vruchten tot 22oktober nauwelijks enige toename van de hoeveelheid
blos veroorzaakte,hetgeen ookweer eenbevestiging van dewaarnemingen in 1980
betekende.
Debelangstelling voor het nieuwe IVT-ras6701-1740was dit jaarverbijsterend,
zekerwanneermenbedenkt datpas één jaar geledenvanuit het onderzoek voor het
eerst opvoorzichtigewijze overdit raswerd gesproken.Enige belangstelling
voor dit ras is zeker op zijn plaats,gezienhetmooie uiterlijk,devrij goede
smaak endeuitstekende produktiviteit diena zes groeijaren ongeveer gelijk
is aan dievan Golden Delicious.Ondanks de tot nu toe jaarlijks uitstekende
kg-opbrengst kanniet gesprokenwordenvankleine vruchten;van de oogst van
1981 had 96%van devruchten eendiameter van 70mm ofmeer.Verder lijkthet
erop datvoor hetverkrijgen vanvoldoende blos dit rasop dezelfdewijze reageert als Elstarwanneer enige tijd voor de pluk overtollige lichtonderscheppende scheutenworden weggenomen.
Inhet Jaarverslag 1980 isreeds betoogd datde smaakvan IVT6701-1740 tijdensbewaring indekoelcel vanaf eind november snel terugloopt,zonder dat
daarvan aan debuitenkant van devruchten iets te zien is.Men dient zich dan
ook goed terealiseren datmet dit ras zeker geenechtbewaarrasmaar veelmeer
eenherfstappel beschikbaar lijkt tekomen,waarbijmen zich terdegemoet afvragen of ervoor zo'nraswel voldoende ruimte tevinden is ineenperiode,
waarinhet ookmogelijk iskwalitatief betere Elstar,zeer gebloste en dus
vroegrijpe Jonagold en eventueel laat geplukte eetbareKarmijn de Sonnaville
aandemarkt tebrengen.Voorzichtigheid isniet alleen omdeze redenmaar ook
vanwege denog zeerbeperkte ervaring ten stelligste geboden.
Inhet voorjaar van 1982zalhet onderzoek,dat totnu toemet slechts tien
bomen teWilhelminadorp plaatsvond,worden uitgebreid met de aanplant vanmini-
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maal vijftien bomen inde regionale fruitteeltproeftuinen.
Erwordt de laatste tijd nogal eens gesproken over dekwaliteit diehet ras
Gala envooral demutant Royal Gala zoudenbezitten.
Met Galabestaat inWilhelminadorp vanaf 1972ervaring; toenwerdenvoor het
eerst tienbomen opM.9 inhet rassenonderzoek opgenomen. Indeperiode 1972
tot enmet 1977gingen driebomenverloren aanvruchtboomkanker. De eetkwaliteitvan de inhet algemeenvrij kleine vruchtenwas zeermatig,vooral veroorzaakt doorhet ontbrekenvanvoldoende zuur,waardoor Gala als eenvrij zoete
appel overkomt.Wel iser sprake van een goedebewaarbaarheid zonder bijzondere
bewaarproblemen.
Sinds het voorjaar van 1978worden zowel Gala alsderoodvruchtige mutant
Royal Gala getoetst.Tot nu toe zijnnog geenbomen aanvruchtboomkanker verloren gegaan,hoewel uit de ook nuweer optredende aantasting blijkt dat Gala
en ook Royal Gala zeervatbaarvoorvruchtboomkanker moetenworden genoemd.
De inwendige kenmerken van Royal Galawijkenniet afvan dievanhet uitgangsras;dekleurvan devruchten isdaarentegen aanzienlijk veranderd. Bij de
standaard Gala is sprake van gelevruchtenmet inhet algemeen een ietsgestreepte oranje-rode blos; de Royal Galaheeft ook eengele ondergrond maar is
meestalvoor eengroot deel donkerrood geblost,waarbij altijd sprake isvan
streperigheid en inveel gevallen zelfsvan sectoriale chimaeren.Analyse van
de oogstvan 1981 liet ziendat slechts 35%van devruchtenvrijvan sectoriale
chimaerenwas;de overige 65%van devruchten had respectievelijk één (22%),
twee (20%), drie (15%), vier (6%)of zelfsvijf (2%)meer ofminder brede gele
sectoren overdevrucht.De rodemutant kan daaromnog niet als een verbetering
vanhet uitgangsras Galaworden beschouwd.
Inhet smaakonderzoek met appelswerdenvijf toetsenuitgevoerd, driedaarvan inhetvoorjaarmetvruchtenvanhet seizoen 1980/81,twee inhet najaar
metvruchtenvanhet seizoen 1981/82.
Zowel inhetvoorjaar als inhetnajaarwerd nagegaanhoe over de smaakvan
devrijnieuweEngelse rassen Suntan,Greensleeves enJesterwerd geoordeeld
wanneer deze gelijkmet Elstar,Karmijn de Sonnaville en Cox's Orange Pippin
werden aangeboden.In denajaarstoets werd het IVT-ras 6701-1740 toegevoegd.
In tabel 2zijnde resultatenvermeld. Zoals uit die tabel blijktwerden de
drieEngelse rassen duidelijkminder goedvan smaakgeacht danElstar,Karmijn
de Sonnaville en standaard Cox's Orange Pippin.Dezematigewaardering zou
volgens Engelse collegaemoetenworden toegeschreven aande tevroege plukvan
Suntan (29september) enhet te latebeoordelingstijdstip voor Greensleeves en
Jester.Op 11novemberwerd deproef daaromherhaald. Zoals uit de cijfers van
deze toetsblijkt lagdewaardering voor deEngelse rassennu inderdaad op een
hoger niveau,maar dat gold evenzeer en ongeveer in dezelfdemate voor Elstar,
Karmijn de Sonnaville en Cox'sOrange Pippin.Uit de cijfers blijkt ook eenniet
betrouwbare tendens aanwezig datverlegging vanhetpluktijdstip van 1oktober
naar 8oktober eenwatbetere smaakwaardering tot gevolgheeft.Het IVT-ras
6701-1740werd indeze proef vrij goedvan smaak gevonden;erwaren echter al
aanwijzingen datvan slijtage van devruchten sprakewas.
Hetveel langerbewaarbare Engelse rasKentwerd op 23 februari vergeleken
met Jonagold,Gloster enGoldenDelicious.Indeze toetskwam Jonagold als het
best smakende rasnaarvorenmet een gemiddeldewaardering van 7,2 (a),gevolgd
door Golden Delicious met 6,1 (b)ende onderling nietbetrouwbaar verschillend
gewaardeerde Kent enGlostermet respectievelijk 5,4 (c)en 5,0 (c).De vrij
lagewaardering voor Kent zouvolgensEngelse collegae ookweer tewijten zijn
aanhet tevroege pluktijdstip.
Ineen smaaktoets op 25maart was hetnogmaals Jonagold diemet een score
van 7,4 (a)betrouwbaar beter gewaardeerd werd danGolden Delicious met 5,7
(b), Idaredmet 5,1 (b),Democrat met 4,1 (c)enFranse Granny Smithmet 3,5
(c).
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Tabel 2.De smaakvan appelrassen op tweedata.Cijfers zijn gemiddelden van
40 (januari)en42proevers (november). (1= zeer slecht; 10=uitstekend).

Ras

Elstar
Karmijn de Sonhaville
Cox'sOrange Pippin
Suntan
Suntan-vroege pluk
Suntan- late pluk
Greensleeves
Jester
IVT 6701-1740

Gemiddelde waardering voor de smaak op:
6 januari 1981

11november 1981

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

7,5 a
7,2 a
6 , 8 'abc

5,2
4.8

6,1
6,4
5,7
5,5
6,9

bed '
abed
cd
d
ab

Per toetsdatum geldt dat cijfers gevolgd door eenzelfde letter niet betrouwbaar
verschillen (P= 0,05).
Metvruchtenvanhet nieuwe seizoenwerd eind september nagegaanhoe over de
smaak enhet uiterlijkvan enkeleherfstrassenwerd geoordeeld. In tabel 3 zijn
deresultaten van deze toets vermeld. Zoals uit tabel 3blijkt werd aanAlkmene
een goedebeoordeling toegekend,zowelvoorwatbetreft de smaakalshetuiterlijk.Opvallend was de zeermatige beoordeling van de smaakvan Summerred;ook
het uiterlijkwerd niet al te zeer op prijs gesteld.Deze cijferswijzen erniet
voor het eerst opdat Alkmene een ras zoukunnen zijndathetherfstsortiment
uitstekend zoukunnen aanvullen.Omdat gebleken is dat de smaakvanAlkmene tijdensbewaring nogal snel teruglooptmoet dit rasbijvoorkeur meteenna depluk
worden afgezet.
Tabel 3.De smaak enhet uiterlijkvan enkele herfstrassen van appel.Cijfers
zijn gemiddelden van 40personen (1= zeer slechte smaak/zeer lelijk;
10=uitstekende smaak/zeer fraai).
Ras

Alkmene
James Grieve
Greensleeves
Akane
Summerred

Gemiddelde waardering op 28 september 1981 voor:
Smaak

Uiterlijk

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

7,2 a
6,9 a
6,6 ab
6,9 a
6,2 b

Cijfers gevolgd door eenzelfde letterverschillennietbetrouwbaar (P= 0,05).
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevens werden na het
groeiseizoen 1981 44rassen gerooid vanwege één ofmeerminder gunstige eigenschappen.

Peer
Inhetvoorjaar van 1981 werden 26nieuwe rassen inde eerste toetsing van
het gebruikswaardeonderzoek opgenomen,zodat indat jaar 56 rassen in toetsing
waren.
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Vande26nieuw-geplanterassenwarener23afkomstigvanhetIVTteWageningen;hetzijndebest-lijkendeselectiesuithetaldaarafgeslotenveredelingsprogrammabijperen.Deze23selectieszijnopbeperkteschaalinhet
onderzoekopgenomen (vierbomenperras),omdatverwachtmagwordendatvele
alsongeschiktzullenafvallen.Redenenvanhetnualaanplantenvandezeselectiesineenfasedieaanheteigenlijkegebruikswaardeonderzoekvoorafgaat
zijnhetfeitdatindeproeftuinvanhetIVTteEistvaaksprakeisvannachtvorsttijdensdebloei,waardoorbeoordelingvanproduktiviteitenvruchtkwaliteitvaakeenmoeilijkezaakis.Dekansopbevriezingvandebloemenisin
hetgebiedvanhetproefstationinveelminderemateaanwezig.Eentweedereden
isdathetrassensortimentbijperennogalbeperktis,vooralindelateafzetperiodewaarruimteaanweziglijktvooreengoedsmakendenbewaarbaarpereras.
Doordeselectieprocedureteversnellenisdekansophetvindenvanzo'nras
wellichteerderaanwezig.
Datinbepaaldejarenookindekustgebiedenenigeschadedoornachtvorst
kanoptredenwasin1981tezienaanhetvóórkomenvanbrederingenopveel
vruchtenvaneenaantalrassen.Deproduktiviteitvanderassenwasechtergemiddeld inhogematebevredigend.
InhetvorigejaarverslagwerdmetbetrekkingtotGénéralLeclercgerapporteerddatbijditraseenovervloedigeenvrijwelpermanentenabloeiwerdgeconstateerd,hetgeeninverbandmetbacterievuuralseenzeerkwalijkeeigenschap
moestwordenbeschouwd.Tengevolgevandezeziektegingenin1981binnende
rassenpercelenvoorheteerstenkelebomenverloren,metnamebijGénéral
Leclerc,IVTP-408enTriomphedeVienne.Dankzijveelvuldigecontrôleen
nauwgezetverwijderenvannabloeikonverdereaantastingwordenvoorkómen.
Hetsmaakonderzoekbijperenwerdvervolgdmettweetoetseninmei;deresultatenzijnintabel4vermeld.ZoalsuitdietabelblijktkanCondoworden
beschouwd alseenrasdatvoorwatbetreftsmaakvergelijkbaar ismethetstandaardrasConference,ditintegenstellingtotGénéralLeclercdieduidelijkversletenwasendaaromnietalseenrasvoorhetlateseizoenkanwordenaangemerkt.Uittabel4komtookdetendensnaarvorendatdeplukdatumvan22septembervoorCondotevroegis;laterplukkenresulteertineenbeteresmaak,
waarschijnlijktengevolgevanbeteruitrijpenaandebomen.
Tabel4.Desmaakvanenkelepererassenomstreeks20mei 1981.Cijferszijngemiddeldenvan42(toets 1)en14(toets2)personen.(1=zeerslechte
smaak;10=uitstekende smaak).
Ras

Condo,pluk22september
Condo,pluk29september
GénéralLeclerc
Conference

Gemiddeldewaarderingvoordesmaak
Toets1

Toets2

Gemiddeld

6,3a
6,5a
3.7b
5.8a

5,8b
6.7a
3.8c
6.9a

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

Perkolomgeldtdatcijfersgevolgddooreenzelfdeletternietbetrouwbaarverschillen (P=0,05).
TochmoetbijdebewaarbaarheidvanCondoeenvraagtekenwordengeplaatst.
Nadattijdenssmaakonderzoek indecember 1980alwasgeblekendatongeveer
negendagennahetuiteengewonekoelcelkomenslijtageindevormvanbuikziekbegonoptetredenwerdditzelfdeinevensterkematewaargenomentijdens
desmaaktoetsinmei.OngeveertiendagennahetuitdeCA-bewaringkomenbegon
inernstigemateslijtageindevormvanbuikziekoptetreden.Hetlijkter
danookopdatdeuitstaltijdvanCondonieterglangisenveiligheidshalveop
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slechts éénweekmoetworden gesteld.Wellicht ishetmogelijk doormiddel van
anderebewaaromstandigheden de levensduur van Condo nahet uit de celkomen te
verlengen.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevens werden na het
groeiseizoen 1981vijf rassen gerooid vanwege diverseminder gunstige eigenschappen.

Pruim
Inhetvoorjaar van 1981 werdenvier Franse selecties uit Reine-Claude Verte
inde eerste toetsing vanhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen, zodat daarmee
het aantal in toetsing zijnde rassenop 23kwam.
Bloei envruchtzetting verliepen inhet algemeen goed.Opvallende zaken zijn
bij dit gewas niet tevermelden.Erwerden aanhet eindvanhet groeiseizoen
geen rassenuit het onderzoek verwijderd.

Landelijke

rassenproeven

In 1981waren inderegionale fruitteeltproeftuinen twee landelijke rassenproevenmet appel inuitvoering,namelijk proef 75.0.13 enproef 79.0.1.Beslotenwerd proef 75.0.13,waarin Jonagold,Jamba 69,Gloster enSepter warenopgenomen,aanhet eind vanhet groeiseizoen 1981 tebeëindigen.
Omdat ophetmoment van afsluitenvan ditverslag een aantal gegevens uit
deproeftuinen nognietbeschikbaar warenmoet deverslaggeving vanbeide appelproevennaar eenvolgend jaarworden uitgesteld.
Indeproeftuinen teHorst enWilhelminadorp werd inhetvoorjaar van 1980
eenproef met tienrassenvan zurekers geplant. In 1981werden debomen inde
proef teHorst ernstig beschadigd door takbreuk tengevolgevanberegening tegennachtvorst,hagelschade enwind, zodat deze aanplant nietmeer geschikt is
omdeproduktiviteit van deverschillende rassen tevergelijken.Er zullen nog
welwaarnemingen omtrentbloei-enpluktijd, groeikracht,vruchtgrootte en
vruchtkwaliteit worden uitgevoerd.
Een allereerste belangrijke conclusie uit deproef teWilhelminadorp was
dat hetvrijwel onmogelijk iseenproefmet zurekersen op te zetten zonder de
aanplant doormiddel vannetten tegenvogels tebeschermen.Van de eerste oogst
in 1981 kon aandehand van denog aandebomenhangende pitten en stelenwordenuitgerekend datbinnen enkele dagen66%ofwelbijna 74kgvande totale
produktie van alle rassen samendoorvogels was opgegeten.
Aanmonsters van de nog resterende vruchtenwerden een aantal waarnemingen
verricht,waarvan de resultaten in tabel 5 zijnvermeld. Zoals uit die tabel
blijktmoeten SchwäbischeWeinweichsel envooral Stevnsbaer als kleinvruchtige
rassenworden aangemerkt.Bij deze beide rassenwordt ook nog een flink percentagevandevrucht ingenomen door depit,zodat pervrucht vrijweinigvruchtvlees resteert.HetNederlandse rasElmer enhet standaardras Rheinische Schattenmorelle 226horen tot de grootvruchtige rassen indeze groep;bijbeide is
bovendienhet volumepercentage vandepit gering.
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Tabel 5.Gegevens overvruchtgrootte enpit/vruchtvlees-verhouding bij tien
zure-kerserassen teWilhelminadorp

Ras

Meteor *
Schattenmorelle
Boscha 22

Scharö
SchwäbischeWeinweichsel
Rheinische Schattenmorelle 226
Elmer
Stevnsbaer
Vitova
Morel P2
Kelleriis 16

Gewicht
Gewicht Gemidd.
van100
van 100 vruchtvruchten pitten volume
(cm3)
(g)
(g)

Gemidd.
pitvolume
(cm3)

Gewichts- Volumepercenpercentage
tage

pit

pit

_

„

_

_

_

_

504
484

35
34

4,70
4,29

0,31
0.28

6,95
6,94

6,66
6,48

308

32

3,54

0,27

10,25

7,50

530
555
271
521
498
471

34
38
27
37
34
34

4,74
5,28
2,34
4,81
4,63
4,49

0,31
0,33
0,23
0,31
0,30
0,30

6,50
6,81
9,83
7,06
6,89
7,23

6,46
6,32
9,72
6,50
6,55
6,63

* Volledig doorvogels opgegeten.

Project PFW43:Virus-enklonenonderzoek bijgrootfruit
H.J.van Oosten

De ervaringen die de afgelopen jaren zijnopgedaan inhetvergelijkend onderzoekvan topenten,klonen enherkomsten,zijnneergelegd in eenreeks artikelen
inDeFruitteelt (zie:publikaties,blz.88) .Daarinwordt een indruk gegeven
van demate vanvariabiliteit inrassen,alsmedevan dematevan instabiliteit
inmutantenvanrassenuit ons sortiment van grootfruit.
Devariabiliteit bleek uit een scalavanverschillen ten aanzienvankleur,
deverruwing ende groottevanvruchten ende groei enproduktie vanbomen.Een
eenduidige keuze voor eenbepaalde kloon is langniet altijd gemakkelijk omdat
vrijwel altijd voor-ennadelen zijn op temerken.Eenvoorbeeld hiervan isde
kloonT.1136van Cox's Orange Pippin,die gemiddeld groterevruchten produceert dande gangbare T.12,doch diemeestalminder fraai gekleurd is. J)e zeer
gladde endaarom gewildekloon Smootheeproduceert ietsminder dan de gewone
GoldenDelicious B. Bij zowelDoyennéduComice als Conference lijken de gladde
klonen juisthet produktiefst.Voor Doyenné du Comice isdat gunstig omdat de
gladdekloon devoorkeur heeft,doch bij Conference isdat net andersom. Tal
van spurtypenvanGoldenDeliciouswerdenbeoordeeld, dochvrijwel alle bezaten
sterkverruwde vruchten.Eenminderbekende groeiafwijking werd vastgesteld bij
Karmijn de Sonnaville.Een aantalbomen groeide veel sterker enwas minder
produktief. De oorzaak wordt gezocht inde jeugdfase.Wellicht speelt dit ook
bij Condo eenrol.Bij dit laatst genoemde raswerden sterk gedoomde takken
aangetroffen.Bij Bonne Louise d'Avranchesblekendiverseherkomsten sterk te
verschillen inbladstand, groei enproduktie.Verondersteld wordt dat erhier
wellicht verschillen inverenigbaarheid met kwee eenrol spelen.
De instabiliteit wasbijveel onderzochte mutanten opvallend. Bij deoverigens zeer fraaie Rode Boskoop T.90 bleek datbijna 20%derbomenminder ge-
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kleurdevruchten bezat. Somswaren devruchten zogroen,dat zenauwelijks van
normale Schonevan Boskoopwaren teonderscheiden.Hetzelfdewerd geconstateerd
bij de zeer fraaie rode Queen Cox.Bij enkele spurtypenvanGolden Delicious
bleek dat erverscheidene scheuten opmoederbomen tevindenwaren zonder spurgroei.Bij deEngelsemorel kwamen op enkele plaatsenveel volgerbomenvoor,
terwijl innormale bomenmeer ofminder veelvolgertakkenwerdengevonden.
Al deze gevallenwijzen op denoodzaakvan een goede fruitteeltkundigebeoordelingvanhet uitgangsmateriaal voor deboomkweker enuiteindelijk defruitteler.Het isduidelijk,dat debeoordeling bijdraagt tot een zohomogeenmogelijk uitgangsmateriaal. Tochmoetmet nadrukworden onderstreept,dat erbij
mutantenmeestal sprake zal zijnvan enige terugloop.De fruitteler dient daar
rekeningmee tehouden.
In 1980werd eenrodemutant gevondenvanJonagold,enwel ineenpartijbomenvanhet Belgische topentnummer 2361.Demutantwerd gecodeerd als 2361-15-1
enerwerd kwekersrecht voor aangevraagd. Dekleur is opvallend egaal rood al
zijnvaakniet gekleurde sectoren te zien.Ditwijst erop,dat demutantwaarschijnlijk eenpericlinaal chimaere is.In 1981werden ophet proefstation nog
twee gelijksoortige mutanten gevonden,terwijl er ook twee op praktijkbedrijven
werden gezien.Demutanten zullenworden onderzocht op stabiliteit navermeerdering alvorens zijaandepraktijk zullenwordenuitgegeven.

Project PFW44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bijpit-ensteenvruchten
H.J. van Oosten

Appel
De in 1975geplante proefmet de onderstammenM.9,M.27, 3426,B.9 enM.13
chimaere (allevirusvrij)werd beëindigd. De gegevens zijn in tabel 6samengevat.
Tabel 6.Hetboomvolume (m)endeproduktie perm boomvolume (kg/m )van 2
rassen op diverse onderstammen indeperiode 1976-1981
Ondei •stam

Cox's O.P.
Kg/m

2,52
1,05
0,99
0,36
0,22

17,8
46,2
50,3
67,4
74,6

M
M.13- c h i m a e r e
B.9
M.9
M.27
3426

Rode Boskoop

3

3

M3

Kg/m 3

3,74
1,29
0,85
0,49
0,28

12,2
59,8
94,4
81,3
88,1

Duidelijk is gebleken,datde sterkste groei gepaard gingmet de laagste produktieperm 3 . De groeivan debomen opM.27 en 3426was indeze proef echter veel
te zwak.Debomen opde Russische onderstam B.9 waren groter danopM.9 en iets
minder produktief.Voor Nederlandse omstandigheden biedtB.9 geen interessant
nieuw perspectief.
Ineenaantal landelijke proevenmet de onderstamM.27 zijnwaarnemingen
verricht ten aanzienvandevruchtkwaliteit. Opvallend isdat de vruchtgrootte
bijverschillende rassen opM.27minder isdan opM.9.Voor rassenmet grote
vruchten (Jonagold,RodeBoskoop) isdatwellicht niet zoerg,maar dat iswel
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zobij rassenmetkleine(re)appels (Elstar). Devruchtverruwing bleek in enkele
gevallen ook doorM.27 sterknadelig tewordenbeïnvloed (tabel 7 ) .Met betrekking tot dekleur zijn de ervaringenmetM.27 overwegend positief.
Tabel 7.Het percentage klasse I (glad en lichtverruwd)bij enkele appelrassen
in 1980en 1981 opM.9 enM.27
Proefplaats

Ras

Jaar

M.9

M.27

Horst
Horst
Geldermalsen
Geldermalsen
Numansdorp

G. Delicious
R. Boskoop
Karmijn de S.
Karmijn de S.
Karmijn de S.

1980
1980
1980
1981
1980

64
95
55
66
66

52
80
22
48
44

In 1976werden een tweetal rassen geoculeerd op eenvijftal herkomsten (selectienummers)vanM.9.Deverschillen inproduktie zijn tot ophedenvrijgering.
Nameting van het boomvolumewerden toch grotereverschillen gevonden
(tabel8 ) .
Tabel 8.Het boomvolume (m)endeproduktie perm boomvolume (kg/m3)van twee
rassen opvijf herkomstenvanM.9van 1978-1981.
Herkomst M.9

Nederland -T.338
Nederland -T.339
Engeland -EMLA
België
- 19
België
- 25

Rode Boskoop S.H.

Cox'sO.P.

M°

Kg/m

0,50
0,49
0,42
0,61
0,53

65,2
61,4
69,8
56,6
60,4

3

M-

Kg/n

0,49
0,56
0,53
0,62
0,61

84,1
81,3
77,7
72,3
79,0

Opvallend isde groeivandebomen opde Belgische herkomst nr. 19.Dit
nummer gaf bijbeide rassen de laagste produktie perm 3 boomvolume.Deze herkomstenvanM.9 zijn indekwekerij nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

TPeev
Deproevenmet de onderstammen kwee A enCblijvenvoor kwee Cgunstig uitvallen. Op sommige plaatsen isdat al tot enmethet 9 e groeijaar.De vruchten
zijnmeestal opkwee C iets kleiner danopkweeA.Vastgesteld isdatditveroorzaakt wordt door hetveel grotere aantalvruchten perm 3 boomvolume opkwee
C. Indemaatsortering komt dit totuiting zonder dathet percentage tekleine
vruchten sterk toeneemt.Voor Conference zijn enkele resultaten van demaatsorteringweergegeven intabel 9.
Verschillende selecties vankwee Cenkwee Adams zijnvoorhet eerstnahet
virusvrijmakenbeoordeeld ophetveld. Hethangtype vankweeAdams bleek niet
teonderscheidenvanhet type dat oorspronkelijk door deheer Adams als 'zijn'
selectiewerd aangewezen.Het zogenaamde vaastypevankweeAdams,destijds in
Nederland gevonden,lijkt quahabitus sterk opkwee Cal ishet blad meer toegespitst (zoalsbijkwee A ) .DeNederlandse enEngelse kwee C zijnnietvanelkaar teonderscheiden. Beide zijn strak opgaand endebladpunt isstomp.
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Tabel 9. Het percentage vruchten kleiner dan 55mmvan Conference opkweeA en
C in 1980.
Proefplaats

Plantjaar

A

C

Geldermalsen
Kraggenburg
Numansdorp
Wilhelminadorp

1973
1973
1975
1973

9
10
7
20

12
10
4
26

De selectie kwee C 'Peters'isnog steeds intrigerend. De twee beschikbare
topentnummersT.899 enT.900bleken ietsverschillend.De plantenvanT.899warende steilst groeiende planten.De fruitteeltproeven zullenuitsluitsel moeten geven inhoeverre deverschillen vanbetekenis zijnvoor de praktijk.

Kers
Inhetvoorjaar van 1980werdenbomen geplant van de zurekers Keileris 16
opLimburgse Boskriek endenieuwe onderstam Colt.Opmerkelijk was dat in 1981
debomen op Colt sterkerwaren gegroeid dan die op Limburgse Boskriek. Hierbij
moetworden aangetekend,dat debomen op Colt op circa 15cmhoogte zijn geënt,
maar die opLimburgse Boskriek op circa 45cm.De oorzaak van ditverschil was
de ernstigevorstschade van Colt op dekwekerij in 1979 (zieJaarverslag 1979,
pagina32).

ProjectPFW54.Teeltonderzoekindevruchtboomkwekerij
H.J. van Oosten

Afknippen

van geoculeerde

onderstammen

Verschillende keren isvastgesteld datbijvroeg afknippenvan geoculeerde
onderstammen ermeerkansbestaat op papierbast.Dit jaarwerd voor de eerste
keerwaargenomen,dat papierbast ookkan optredenbij laat (eind april enmei)
afgeknipte onderstammen.Evenals invoorgaande jarenwerd geen papierbast aangetroffenbij plantendie ophet geadviseerde moment (kortvóór het uitlopen,eind
maart)waren afgeknipt.
Thanswordt nagegaan of ditmoment voorspelbaar is aandehand van de temperatuursom. Tevenswordt gezocht naar een fenologische indicatie van ditmoment,
omdat ditde praktische boomkweker een simpelhandvat zou gevenvoorhetbepalenvanhet juistemoment om deM.9 onderstammen af teknippen.Gedacht wordt
aanhet schuivenvan de eindknoppen der scheutenbijM.9.De plantenvanM.9
lopenop dekwekerij eerder uit dandievanM.26 enM.27.
Dehypothese,waarin gesteldwordt dat papierbast alleen dan optreedt,als
het xyleemsap inperiodenmethoge bloedingsdruk de snoeiwond nietkanverlatenwerd ondersteund door aanvullendewaarnemingen. Vastgesteld werd dat het
afdekkenvan snoeiwondenmet entwas of eenvochtafsluitende aflakverf hetpercentage papierbast sterk deed toenemen (tabel 10).Menie en latexmuurverf hadden geeneffect.
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Tabel 10.Deinvloedvanhetafdekkenvansnoeiwondenmetdiversemiddelenop
het optredenvanpapierbastenhetafstervenvanoculaties (op4-6-81)
Afdekmiddel

entwas
lakverf
latex

%Papierbast
~
"*;
Ernstig
'

78
60
18
13

Voorkomen van bloemknopvorming

~~~ '
Totaal
98
75
63
70

op éénjarige

%Dode
oculaties
23
13
0
3

handveredelingen

InhetJaarverslag 1980(pagina33)werd gemeld,datéénjarigehandveredelingenvansommige rassen zoveelbloemknoppenbevatten,datdevertakkingin
het tweede groeijaarwordtbemoeilijkt.Daaromwerdenineenproefeenaantal
bomenvantweerassen (Jonagold enGloster)tijdensheteerste groeiseizoenbespotenmetGA3indiverse concentraties.Erwerd zowelinaugustusalsinseptem
ber gespoten.Debespuiting inaugustushadbijbeiderassenduidelijk effect:
hoehogerdeconcentratie,hoeminder bloemen.Debespuiting inseptemberhadee
veelminder duidelijkeffect.
Selectie

in

onderstamtypen

Zoals reeds inhetJaarverslag 1980(pagina34)werd gemeld,werdenopNederlandsevermeerderingsbedrijvenM.9 typengeselecteerd,diesterkgelijkenopde
selectieNie. 29.Inhetvoorjaarbleek tevensdatbijgeenderplantenvan
dezeNederlandse selectiesbloeikonwordenvastgesteld.BijdievanNie.29
wasdatevenminhetgeval,bijalle andere selectieswel.Ophetproefstation
zijnin1981vanalleM.9herkomsten driejarige plantenuitgeplantvoor bloeiwaarnemingen.In1981,hetvierde levensjaarderplanten,bloeidendeplanten
van alleherkomstenopéénuitzonderingna:geenderplantenvandeselectie
Nie. 29bloeide.
Totopheden zijnindeM.9('JaunedeMetz')verschillen gevondentenaanzienvanbeworteling,gespoordheid,vormvanhetblad endebladrandtandingen
debloeibaarheid.Deveronderstelling lijkt gewettigddatwehiertemakenhebbenmeteenverschilinontogenetische fase tussendeplantenvandediverse
selecties:sommigeherkomsten (zoalsNie. 29)zijnnogjuveniel,andere (zoals
deB.2,T.338,EMLA) zijnindevolwassenfase.Eenafdoendbewijs zouhiervoor
wordengeleverd,indiendeplantenvanNie.29indekomende jaren inderdaad
devolwassen fasebereiken.
Voordeonderstammenvermeerderaars zijnuiteraard selecties als'Nie.29'te
prefereren.Defruitteeltproevendienennuuittewijzenwelke selectiesvoord(
fruitteeltdevoorkeurverdienen.
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ProjektPFW 45:Teeltonderzoek Groot Fruit
S.J. Wertheim

Plantsystemenproef

met enkele rijen en

volveldsbeplantingen

Voorjaar 1972werd opperceel 5 eenplantsystemenproef geplant in tweeherhalingenvan grote omvangmet derassen Golden Delicious enKarmijn deSonnavilleopM.9. Vier plantsystemenwerdenvergeleken (tabel 11). Enkele rijen
onderscheiden zichvanvolveldssystemen,doordat ze terweerszijdenvan deboomrijen rijpadenvoor trekkerpassage bezitten.Volveldsbeplantingen zijn ook rijenbeplantingenmaar daarkomen slechts looppadennaast deboomrijen voor.llier
isdemachinale bewerking gedachtmet portaaltrekkers.
Tabel 11.Resultaten plantsystemenproef met enkele rijen envolveldsbeplantingen.
Plantsysteem

Plantafstand
m

Bomen/
0,9 ha

Kg/boom
1981

Ton/0 ,9ha
rond

(afge-

1981

19721981

gem.*

117,4
80,1
102,1
55,5

37
46
55
50

211
328
368
417

21
33
37
42

121,6
81,8
105,5
63,3

38
51
59
59

219
335
380
475

22
34
38
48

% Kg
1981

**

Karmijn de Sonnaville
1.Enkele rij
3,50x1,43
2. Enkele rij
2,75x0,80
3.Volvelds
2,00x1,25
4. Volvelds
1,50x0,80

1800
4090
3600
7500

20,3
11,3
15,2

Golden Delicious
1.Enkele rij
2. Enkele rij
3.Volvelds
4. Volvelds

1800
4090
3600
7500

21,0
12,5
16,4

3,50x1,43
2,75x0,80
2,00x1,25
1,50x0,80

19721981

6,6

7,8

58
57
55
65
***
76
71
79
70

* inclusief I egroeijaar.
** vruchten >70mm en tegelijk >33%geblost.
***vruchten >70mm.
Eind 1981werd na 10groeijaren deproef gerooid.Enkelebelangrijke resultaten zijnvermeld in tabel11.Meer bijzonderhedenvolgen ineenverslag dat in
voorbereiding is.
Bijbeide rassen blijkt datdekg-produktie perboom in 1981 enover alle
jaren afnammethet opvoerenvanhet aantal bomen perha,dusmethet verkleinen
vanhet boomvolume.Dit is logisch.Mindervanzelfsprekendwas datbij de2,75x
0,80 m ende 1,50x0,80m systemen deproduktie perm 3 boomvolumehogerwas dan
bij beide ruimer geplante systemen (niet in tabel 11vermeld).
Perhabezienvalt op dat in 1981 eenhoge produktiewerd verkregen endat
deze het hoogstwas indevolveldsbeplantingen. Opvallend isdat tussen de twee
volveldssystemenweinigverschil bestond, terwijl systeem 3véélminder bomen
perhabezet dan systeem 4.Over alle 10jaren gerekend echterwas devolveldsbeplantingmet 7500bomen dewinnaar.Devraag rijst ofhetverschilmet systeem
3 groot genoeg isgeweest omdekostenvan de extrabomen tedekken.Hieraan zal
gerekend worden.
Opvallend isook dat systeem 3 (volvelds)meer heeft geproduceerd dan systeem
2 (enkele rij),ondanks een geringer aantalbomen perha.Ditwijst ophet grote
belangvaneen goede rangschikking van debomen over de oppervlakte en bevestigt
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modelstudies diewijzen ophetbelang vanvierkantsverbanden. Devolveldsbeplanting op 2,00x1,25 m neigt veelmeer naar eenvierkantsverbanddan derechtshoeksverbanden zoals 3,50x1,43 m en 2,75x0,80 m.
Uit de gemiddelde tonnages per jaar,met inbegrip vanhet plantjaar,blijkt
wel hoe produktief intensieve systemenkunnen zijn.Voorts blijkt dat de produktievanKarmijn enGolden Delicious vrijwel gelijk lagen,met uitzondering van
systeem 4,waar Golden Deliciouswat beterwas.
Uit de laatste kolom in tabel 1blijkt dat devruchtkwaliteit in 1981 -het
tiende groeijaar -niet of nauwelijks nadelig behoeft te zijnvoor devruchtkwaliteit.BijKarmijnwas er alheelweinig verschil inkwalitatief hoogwaardig
fruit.Opgemerkt moetwelworden dat de genoemde percentages bepaald zijnnadat
de gescheurde vruchten (bijde oogst)warenverwijderd. Het percentage gescheurdevruchtenbedroeg voor de systemen 1tot enmet 4achtereenvolgens 7,9; 2,7*
6,2 en 10,7.Met gescheurde vruchtenworden bedoeld zo ergverruwde vruchten
dat daarop kleine of grote,diepe ofminder diepe putten enverkurkte scheuren
voorkwamen.
Bij Golden Delicious bleek demaatsortering bij de tweemeest intensieve
systemen iets fijner.

Plantsystemenproef

met slanke en Noordhollandse

spil

Voorjaar 1978werd opperceel 2eenplantsystemenproef met Rode Boskoop op
M.9 geplant,waarin tweeboomvormen (slanke enNoordhollandse spil) in enkele
rijen,drie-en zesrijige bedden en ineenvolveldsbeplanting voorkomen. Inelk
plantsysteem wordt dehelftvandebomen alleen indewinter gesnoeid, ende
anderehelftwordt ook aanvullend inde zomer gesnoeid. De proef ligt invier
herhalingen. De objecten zijn (onderweglating)van de zomersnoeiobjectenweergegeven in tabel 12. Dezelfde proef ligt bij Horstmet Jonagold opM.9.
Tabel 12.Resultaten vergelijking slanke spilmetNoordhollandse spil elk in
vijf plantsystemen (alleenwintersnoei)met Rode Boskoop (Wilhelminadorp)en Jonagold (Horst).
Plantsysteem

Noordhollandse spil
A.Enkele rij
B.Drierijig bed
C.Drierijig bed
D. Zesrijigbed
E. Volvelds
Slanke spil
F.Enkele rij
G. Drierijig bed
H. Drierijig bed
I.Zesrijig bed
J. Volvelds

Plantafstand
m

Bomen/
0,9 ha

Kg/boom T o n / 0 , 9 h a
W:dorp
Horst
W1981
dorp
1978-1981

2,50x1,25
2,75+(2x0,89)xl,75
3,00+(2x0,75)x2,25
2,75+(5xl,20)xl,75
1,75x1,25

2876
3409
2663
3530
4109

11,2
9,2
9,9
10,8
10,6

73
73
63
83
91

108
99
85
114
130

2,2
1,9
2,0
2,0
2,2

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

2400
3409
2663
2711
3203

14,8
11,7
13,9
12,8
12,7

71
82
69
72
84

99
108
100
103
115

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

* 1= slechte,2=matige,3= goedevruchtkleur beoordeeld indekist.
De afstanden genoemd in tabel 12zijn gegrond opeen aantal uitgangspunten
enwel:
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Kleurcijfer*
W'dorp
1981

- eenboomdoorsnedevan 1,75 m (slanke spil)en 1,25ra(Noordhollandse spil);
eenoverlapping van aangrenzende bomenvan 0,5 m (slanke spil)of geenoverlapbij deNoordhollandse spil;
eenvrije rijpadbreedte inde zomervan 1,25 m eneenvrije looppadbreedte
inde zomervan 0,50 m voor beide boomvormen.
Bij de objectenB enG enC enH zijn de afstanden gelijk gekozen om eeneventuelewisselwerking tussen snoei enplantafstand tekunnen bepalen.De gegevens
over 1979 en 1980zijnweergegeven inhetvorige jaarverslag (blz. 37-38).
De opbrengst in 1981washoog (tabel 12). Over de drie eerste produktiejaren
bezienvallen devolgende puntenop:
- bijbeidebomenvormen stijgt globaal gezien deproduktie met toenemend aantalbomen (afb.1 ) ;
- bij de slanke spilwas de produktievan de systemen F,H en Inog vrijwel
gelijk endit terwijl de enkele rij Fnogalwatminder bomenperha telt.De
intensieve drierijG produceerde meer.Dit ligtvermoedelijkmeer aanhet
grotere aantalbomen dan aande rangschikking,want systeem J (metminder
bomen)was ietsbeter;
- bij deNoordhollandse spilwas de 'ruime'drierij (C)duidelijkminderproduktief dan de enkele rijA. Merkwaardig isdat deNoordhollandse drierij
(B)ondanks veelmeer bomen perhanietmeer produceerde dande enkele rij A.
De zesrij Dwaswatbeter dande drierij B endevolvelds E scoordehethoogstemaar ditmoet ookworden toegeschreven aanhet grote aantalbomenperha;
- Perhabeziengaf de slanke spil,bij een gelijk aantalbomen,watmeer produktie dandeNoordhollandse spil.Opgemerkt kanworden dat deproef teHorst
precies dezelfde tendenzen laat zien (afb. 1,bovenste 2 lijnen), zijhet op
eenwathoger niveau;
- de resultatenmet de aanvullende zomersnoei (nietvermeld in tabel 12)waren
totnu toenogniet zogunstig.Bijvrijwel alle systemenwerd de produktie
erdoorverminderd. Ditwas inHorst ookhet gevalbij deNoordhollandse spil,
maar nietbij de slanke spil. Bij deNoordhollandse spil te Wilhelminadorp
was er in 1981 ook geen gunstig effect op devruchtkleur,bij de slanke spil
was er een zeker positief effect;
- Tussenbeideboomvormen bestond in 1981 inWilhelminadorp weinig verschil in
vruchtkleur enook tussen de plantsystemenwaren deverschillen niet groot,
de systemen B enH (drierijen)bleven iets achter (tabel12).

Opschonen bij Noordhollandse

snoei.

Op eenpraktijkperceel teKapellewerd ineendrierijensysteem, geplant op
2,75+(2x0,90)xl,75m, inhet najaarvan 1978een opschoonproef gestart bij GoldenDelicious enWinston opM.9.In 10herhalingenmet zesbomen per veldje
werden de geplantebomenniet opgeschoond of ditwerd wél gedaan,waarbij dan
alle zijhout tot 40cmboven de grondwerd verwijderd. Inde navolgende winters
werden debomen gesnoeid volgens de regelsvan deNoordhollandse snoei.
Na tweeproduktiejaren 1980én 1981kan gezegdworden dat in 1980een gering
verschil inopbrengst voorkwam tengunstevanniet opschonen (zie Jaarverslag
1980blz.3 6 ) ,maar in 1981was ermaarweinigverschilmeer.Opgeschoonde GoldenDelicious droeg 6,7 kg perboom,niet opgeschoonde 6,9. BijWinstonwas dit
respectievelijk 2,2 en 2,7 kg.Misschien speelt dekoude van hetvoorjaar van
1981 een rol enhadden de laag geplaatste bloemen daarvanmeer te lijden dan
die aanhoger ingeplante takken.Erwerd namelijk aanhet zijhout beneden 40cm
slechts 0,1 kg/boom (GoldenDelicious) of 0,3 kgperboom (Winston)geoogst.
De conclusie kan zijndathethandhaven van laag zijhoutwel tot enigeproduktieverhoging leidt.De proefwordt beëindigd.
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t o n / 0 , 9 ha 1979 t / m 1981

•150

RodeBoskoop.Wilhelminadoi

50

2500

3000

o

o slanke spil

»

* noordhollandse spil

3500

4000
bomen/ 0,9ha

Afb. 1.Opbrengst intonper 0,9 ha opgeteld overdrie jaar (1979-'81)vanplantsystemenproef teWilhelminadorp enHorstmet RodeBoskoop respectievelijk
Jonagold. Plantsystemen aangegeven metletters,voorverklaringzietabel12
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Boonwormen in zesrijig

bed

OpeenperceelmetRodeBoskoopopM.9teSchoondijke geplantnajaar1977
werdendevolgendevier snoeiwijzenuitgeprobeerd,vanafwinter 1978/1979,dus
naééngroeiseizoen.
1.slanke spil,alle concurrentenuitbuigen,verlengenisvandekop lichttoppen,
te lageverenwegnemen. Gemiddeldwerden2concurrentenperboomgebogen;
2. slanke spil,geen concurrentenbuigenmaarwegsnoeien,verlengenisvandekop
licht toppen,telageverenwegnemen;
3.slanke spil,eenenkele steile concurrent uitbuigen,overige latenstaan,verlengenisvankoplicht toppen,telageverenwegnemen.Gemiddeldwerd éénconcurrentperboomuitgebogen;
4. Noordhollandse spil,alle concurrentenuitbuigen,verlengenisvandekop35
cmbovendehoogsteveer insnoeien,alle lageveren laten zitten.Gemiddeld
werden 1,6concurrentenperboomgebogen.
Debomen zijngeplantop3+(5xl,15)xl,90menwelzodatdebedden noord-zuid
lopenenderijtjes indebeddenongeveer zuidoost-noordwest.Aandeoostkant
vanelkdwarsrijtje staateenJamesGrievebestuiver.Deproeflaginvierherhalingenmet2dwarsrijtjesperherhaling.
In 1979totenmet1981werddeproduktieperboomgevolgd.Devruchtkleur
werd in1980en1981bepaald.
De opbrengst opgeteld overdedrieeerste produktiejarenisweergegevenin
tabel 13,samenmetdegemiddeldevruchtkleur.Hetblijktdatsnoeiwijzen 1en
2hetmeest produktiefwarenendeNoordhollandse snoeihetminste.Dekleurvan
devruchtenwasbijdeNoordhollandse snoeiduidelijkhetminste,devruchten
warenbijdeze snoeihetgrootst.
Tabel 13.Resultaten snoeiproef RodeBoskoop teSchoondijke gemiddeld over1979
totenmet1981.Getallen gemiddeldenvan48bomenperbehandeling.
Snoeiwijze
(zietekst)
1
2
3
_4

Kg/boom totaal
1979t/m1981
21,0
22,1
19,9
1_7_19

Gem.vruchtgewicht Gem.vruchtkleur*
g 1979t/m1981
1980-1981
223
216
223
240

2,0
2,1
2,1
l_l6

* 1=slechte,2=matige,3=goedekleur (beoordeeld indekist).
Deproduktieperboomwasindemiddelste twee rijenwatminderdaninde
buitenstevier.Gemiddeld over alle snoeiwijzenwasdeproduktie inkgperboom
gaandevandenoordwestelijke randboom: 20,1;20,7;17,1;17,3;20,8en25,2.De
hoogste opbrengstkwamdusvoornaastdebestuiver.Devruchtkleurnamnietaf
gaandenaarhetmiddenvanhetbed,maarvreemd genoegwelvandezuidoostnaardenoordwestkant.Gemiddeld over alle snoeiwijzenenbeide jaren,wasde
vruchtkleur gaandevandenoordwestelijke randboom: 1,5;1,9;2,8;1,9;2,3en
2,1 (1=slechten3=goed gekleurd beoordeeld indekist).
InditplantsysteemkwamdeNoordhollandse snoeidusminder gunstignaarvoren; deboomgroottewerd kennelijk teveel teruggebracht,wattotproduktieverliesheeft geleid.Deproefwordtbeëindigd.
Eenzelfde proefwerd uitgevoerd opderassenJonagoldenWinston ,geplant
ineenvijfrijigbeddensysteem teKapelle.HierbetrofhetbomenopM.9geplant
voorjaar 1977op3,50+(4xl,25)xl,75m.Debeddenwarenongeveer noordoost-zuidwest geplantendedwarsrijtjes ongeveernoordzuid.
De snoeiwijzenwaren:
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1.slanke spil (verlengenis koptwijg niet inknippen, wanneer nodig vervangsnoei);
2. Noordhollandse spil (enigszins aangepastmet een lichte vervangsnoei indien
nodig);
3.gewijzigde slanke spil (vanaf hetbegin een sterkevervangsnoei omde boom
klein tehouden) .
Deproef lag invijf herhalingenmet drie dwarsrijtjes perherhaling,waarvan
steeds demiddelstewaamemingsrijwas.Inde jaren 1979 tot enmet 1981 werd
van alleproefbomenhet aantalvruchten,dekg ende gemiddelde vruchtkleur bij
depluk bepaald.
In tabel 14zijndevoornaamste resultaten van de snoeiwijzen gemiddeld over
drie jaar samengevat.Het blijkt dat deNoordhollandse spil totaal over de drie
jaar 4-5 kg perboomminder heeft geproduceerd danbeide slanke spiltypen.Dit
kon ookniet anders,omdathetboomvolume veelkleinerwas.Het vruchtgewicht
wasbij deNoordhollandse spil groter danbij de slanke spil.Bij Jonagold
waren devruchtenvan deNoordhollandse spillen in 1980 tegrof (275g ) .Ter
vergelijking:bijdeslankespillenwarendevruchtgewichten toen 233 (I)of 239g
(3). De zettingwas gelijk (Jonagold) ofhoger (Winston)na Noordhollands
snoeien. Inkleurwas er gemiddeld over 3jaar geen groot verschil tussenbeide
boomvormen,deNoordhollandse snoeiwas bij Jonagold gemiddeld ietsbeter dan
debeide andereboomvormen.
Tabel 14.Resultaten snoeiproef appel teKapelle gemiddeld over 1979 tot enmet
1981. Getallen gemiddeldenvan 25bomen per behandeling.
Snoeiwijze
(zie
tekst)

Jonagold

Winston

Kg/boom
totaal*

Vruchten/100
trossen

Vrucht- Kleurcijfer
gew. g
**

Kg/boom
totaal*

Vruchten/100
trossen

Vrucht- Kleurcijfer
gew. g

1
2
3

48,2
44,2
48,2

32,5
30,6
28,5

233
259
239

31,3
26,3
30,4

40,3
50,6
42,1

150
155
149

1,7
1,9
1,8

* opgeteld over 1979 t/m 1981.
** 1= slecht,2=matig,3= goed gekleurd (beoordeeld inde kist).
Bezienwe debomenvan dedwarsrijtjes afzonderlijk dankan gezegd worden
datbij Jonagold demiddelste boom gemiddeld watminder bloeide dan demeer
naar buiten gelegenbomen.BijWinstonwas ditniet zoduidelijk,maar daar
waren debomen ookkleiner en onderlingminder concurrerend. De geringere bloei
aandemiddelste rijvanJonagold leidde ook tot enige opbrengstreductie. Dit
werd nogversterkt door dewat kleinere vruchten dievanmiddelste rijenafkwamen invergelijking met debuitenste rijen (tabel 15).OokbijWinstonwaren
devruchten'inhetbed'watkleinerdanaandebuitenkant.Devruchtzettingper100
bloemtrossen verschilde bijbeide rassennietveel binnenin en aande randen
van debedden.Bij Jonagold bleek ooknog een effect opdekleur.BijWinston
was dit niet zo en leekhet erop datvruchten van de zuidelijke twee randbomen
wat beter gekleurd waren dan de overige bomen.De proefwordt beëindigd.
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2,1
2,1
2,1

Tabel 15.Resultaten vanwaarnemingen aanbomen invijfrijigbedvan snoeiproef
teKapelle gemiddeld over 1979 t/m 1981 (kg/boom totaal over dezelfde
periode). Getallen gemiddeldenvan 15bomen per standplaats.
Boom 1 (noord)
Jonagold
Bloemtrossen/boom
289
Kg/boom totaal
50,3
Vruchtgewicht (g)
250
Vr./100 bloemtrossen i
29,0
Kleurcijfer *
2,0

2

3

4

5 (zuid)

281

261

276

46,6

39,5

44,7

235

232

242

277
523
258

31,7

28,7

31,6

32,5

1,6

1,6

2,0

1,9

Winston
Bloemtrossen/boom
Kg/boom totaal
Vruchtgewicht (g)
Vr./100 bloemtrossen
Kleurcijfer *

155

157

149

154

145

29,2

29,1

27,8

29,8

31,4

155

149

149

150

154

40,3

42,4

42,3

45,2

47,3

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

* 1= slechte,2=matige,3= goedekleur bijbeoordeling indekist.

Buigen bifj Noordhollandse

snoei

Ineenproef op Cox's Orange Pippin teNieuwerkerk werd hetwel ofniet buigenvan de concurrentenvan tweede etagemet elkaar vergeleken.Debomenwaren
geplant inhetvoorjaar van 1978in eendrierijig bed op 3,25+(2xl.35)x2,20m
enopgekweekt alsNoordhollandse spil. De eerste etagewas bij allebomen goed
uitgebogen.De proef begon nahet tweede groeijaar enwerd genomen invierherhalingenmet 9bomenperveldje.De gegevens over 1980 zijnvermeld inhetJaarverslag 1980blz. 37.In 1981 droegen 'gebogen'bomen 13,6kg ende produktie
aanniet gebogenbomenwas 12,5kg. Invruchtgewicht noch -kleurwas er verschil
tussenbeide behandelingen.Over twee jaar bezien,hebben 'gebogen'bomen dus
maar ruim 1kgmeer opgebracht. Ze zien er overigens beter uit;erbehoeft nu
indewinter 1981/82minderhout tewordenweggesnoeid. De proefwordt beëindigd.

Binnenwaartse

snoei

Op 14-jarige bomenvan Golden Delicious opM.9 te 'sHeerArendskerke en
op zesjarige bomenvan Jonagold opM.9 teNissewerd de zogenaamde binnenwaartse
snoeivergelekenmet denormale,lange snoei.Beide proevenwerden gesnoeid in
samenwerking met deheerA.Janse (CTAalsmeer/Utrecht) die de binnenwaartse
snoei introduceerde.Deproeven lagen in 10herhalingen met drie bomen per
veldje.
In 1981 gaf de lange snoeibij GoldenDelicious gemiddeld 21,2kg per boom,
debinnenwaartse snoei 15,3.De gemiddeldevruchtgewichten bedroegen 155en
156g,endekg-opbrengstperboomvanvruchtenboven70mm15,2en11,7.VoorJonagold
was deproduktie 22,8kg per boom bij de lange snoei en 14,4bij dekortebinnenwaartse snoei.Devruchtenwogen respectievelijk gemiddeld 263en 302g.
Tochverloordebinnenwaartsesnoeihetwatkg-opbrengstperboomvanvruchtengroter
dan 75mmbetreft: lange snoei gaf namelijk 21,9 enkorte 14,3kg per boom. De
vruchtkleurwas ietsbeter aandekort gesnoeide bomen.Gemiddeld was dat
kleurcijfer bij lange snoei 1,7 enbijbinnenwaartse 2,0 (1= slecht en 3=
goed gekleurd,beoordeeld inde kist). Debinnenwaartse snoeimag op dezeresultatenvan één jaar niet veroordeeld worden.Voor een goed oordeel zijnmeer
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jarennodig.Wel dienen fruittelers tebeseffen dat eenplotselinge overgang
van lange naar ergkorte snoeiveel produktiekost endusbeterwat geleidelijk
kangebeuren.

Snoei Doyenné du Comiee
De snoeiproeven op tweepraktijkbedrijven met Doyenné duComieewerden
voortgezet. Indeproevenwordt het effectvanhet jaarlijks verwijderen van
éénjarige twijgenbij de snoei onderzocht.Dit gebeurde in 1981voor de laatste
maalmet deheer D. dePundert (CTGoes). Inde loopvan dat jaar ging dezebedrijfsvoorlichtermet pensioen.
Ophetbedrijf teHoedekenskerkewerd in 1978begonnen opbomen inhetachtste groeijaar opkweeMA, geplant op 4x2m.Debehandelingen zijnhier:normale
wintersnoei (N)enwintersnoei alsN,waarbij bovendien alleeenjarige twijgen
langer dan 10cmwerdenweggesnoeid (N+).In 1981 leidde dit tot een geringe
meeropbrengst.N+-bomen brachten 10,7kgperboom op,N-bomen 8,3 kg.DeN+snoei gaf eenbetere zetting,namelijk 20,4vruchten per 100bloemtrossen,tegen
10,7bijnormale snoei.Kennelijk zijnéénjarige twijgen geduchte concurrenten
van de jongevruchten.Devruchtgewichten bedroegen in 1981 206 (N+)en 241 (N)
gram. In tabel 16zijnde produkties van 1978tot enmet 1981weergegeven,waaruit duidelijkhetvoordeelvanhetwegsnoeienvan éénjarig houtblijkt.Deze
proefwordt beëindigd.
Tabel 16.Resultaten snoeiproef op Doyenné du Comiee. Getallen gemiddelden van
10bomenper behandeling.
Behandeling
(zie tekst)

Kg/boom
1978

1979

1980

1981

Totaal

N
N+

4,2
15,3

24,0
19,2

6,9
8,9

8,3
10,7

43,4
54,1

Inde tweede proef te Colijnsplaat werd in 1979begonnen opbomen inhet
elfde groeijmar,geplant opkwee Adams,op 3,25x1,50 m. Hierwordt normale snoei
(N)vergelekenmet een snoeiwaarbij alle eenjarige twijgen langer dan 10cm
wordenweggesnoeid (P)ofwaarbij het aantal twijgen gehalveerd wordt (T).Bij
alle drie snoeiwijzen is als subbehandeling wel ofniet handdunnen opgenomen,
aangegeven als+D.
In 1981 brachten normaal gesnoeide bomen 7,2 kg perboom (N)of 8,3 (N+D)
op. Handdunnenwas bij dit objectniet nodig.Bomen gesnoeidwegensmethode T
brachtenmeer op,namelijk 12,0kgperboom (T)of 10,8kg (T+D). Perboomwerden1,7vruchtjes gedund,dus zeerweinig. Debomen gesnoeid volgensmethode P
brachten op 15,5kg (P)of 13,2kg (P+D). Bij P+Dwerden 13,4vruchtjesweggedund.Hetwegnemenvan twijgen heeft duidelijk de zetting verhoogd enwel meer
naarmatemeer twijgenwerdenweggeknipt.Het aantalvruchten per 100bloemtrossenbijdeplukwijst hier op.Dezewaardenwaren:9,8 (N);10,6 (N+D); 16,8
(T); 15,3 (T+D); 30,5 (P)en 26,5 (P+D). Devruchtenvan alle objecten waren
goed aan demaat.Het 'volste' object P gaf nogvruchtenvan gemiddeld 206 g.
Omeen indruk tegevenhoeveel twijgenwordenweggeknipt hetvolgende.Bij de
P-bomenwerden gemiddeld 30,6 twijgenverwijderd,bij P+D 31,8,bij T 18,2en
bijT+D 18,4.BijN-bomenblevenna de snoei staan 31,0 twijgen enbijN+D
29,3.
Over drie produktiejarenopgeteld hebben debomen opgebracht 34,6kg per
boom (N),32,7 (N+D); 36,3 (T);33,6 (T+D); 39,2 (P)en 34,7 (P+D). Dunnenheef
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duswat produktie gekost enhetvoordeelvanhetwegnemenvan twijgen tenietgedaan.Wegnemenvan twijgenzonderdunnenheeftdeproduktieverhoogd enmeernaarmatemeer twijgenwerdenverwijderd. Deproefwordtvoortgezet.

Zinkbepalingen

in boomgaard met

hoogspanningsmast

Innavolging vanhet onderzoekvermeld inhet Jaarverslag 1980blz. 42-43,
werden in 1981weer bepalingen gedaannaarhet element zink (Zn).Integenstelling totvorige jarenwerd numaar op éénbedrijf bemonsterd.Hetbleek dat de
Zn-gehaltenvan de grond onder en indebuurt van dehoogspanningsmast op de
zwartstroken nogwatverderwaren opgelopen invergelijking met 1980.Op de
grasstrokenwas ditniet het geval enwaren de gehalten evenhoog als in 1980.
Vervan demastwaren de gehaltenvergelijkbaar met dievan 1980.Deze uitkomsten golden zowelvoor extraheerbaar zink als totaal zink.Deverhogingen die
werden gevondenhaddenvooral betrekking opdelaag 0-5 cmdiepte.Alleen pal
ónder demastwaren de Zn-gehalten ook inde laag 5-10 cm ietshoger.
Voorhet eerst invier jaarwaren debladgehalten aan Zndichtbij demast
niet hoger danverderweg (tabel 17).In dedrievoorgaande jarenwas ditwel
het geval.Opvallend isook devariatie inZn-gehalte tussen de jaren.Analyse
vandevruchtschil leerde dat ditweefsel dichtbij demastwel steeds dehoogste gehalten aanZn te zien gaf,zijhet ook inwisselendemate over de jaren
heen.Hetvruchtvlees daarentegen leverde eenander beeld. Tot 1981 gold ook
dat dichtbij demasthetvruchtvlees hetmeeste zinkbevatte,maar in 1981was
ditnietmeerhet geval.Deuitschieter in Zn-gehalte vanhet vruchtvlees dichtbij demast in 1980 isnietteverklaren.Opgemerktmoetworden dat debetreffende 380KV-leidingmast is geschilderd enhetverzinkte oppervlak staat dus
niet rechtstreeks aande luchtbloot.Het onderzoek wordt beëindigd.
Tabel 17.Uitslagen gewasanalyse bijhet appelrasWinstonnaar het element zink.
Getallen gevenmg Zn/kg droge stof en zijn gemiddeldenvan 2bepalingen.
MonsterBlad
plaats inm
]g7g
vanaf h o o g spanningsmas t

'79

'80

'81

1978

'79

'80

'81

1978

'79

'80

±6
±70
±190

202
145
149

101
85
79

118
130
102

17,1
7,1
5,7

54,0
10,0
8,0

23,9
12,7
11,8

15,0
8,0
9,3

4,8
2,7
2,4

12,0
7,6
6,4

149,0
15,5
21,0

255
195
192

Vruchtschil

Vruchtvlees
'81

6,5
19,0
14,5

Projekt PFW46:Regulatie vanvruchtzetting,-groei,-valenvegetatieve groei
S.J. Wertheim

Vertakt

plantmateriaal

Inde afgelopen jaren zijn indeboomkwekerij proeven geweestmetbehandelingendie debomen totvertakking dwingen.ZowerdM&B 25,105 (0,15% actieve
stof)gespoten ofwerd tweemaal jongbladweggenomen. Dezebehandelingen vonden
plaats op circa 55 cm lange oculaties (de tweedemaalbladwegnemen 10dagen
later dande eerstemaal). Bomen die indekwekerij aldus behandeld waren,werden samenmet onbehandelde uitgeplant indiverse bedrijven engevolgd ingedrag.
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In tabel18zijnderesultaten totenmet1981 samengevat (voor resultatentot
enmet1980zieJaarverslag 1980biz. 44).DeproevenmetWinston (geplant1975)
enJonagold (1976)werdennadeoogstvan1980albeëindigd, omdat geenverschil
inproduktiemeervoorkwam tussenbehandeldeenonbehandeldebomen.
Tabel 18.Resultatenmetwel/niet vertakt plantmateriaal opdeproduktievan
bomen indeboomgaard. Getallen gemiddeldenvan15bomenperbehandeling.
Plant3aar
(herfst)

Behandeling

Rode Boskoop

1975

Rode Boskoop

1976

Winston

1977

Rode Boskoop

1977

Benoni

1977

Onbehandeld
M&B 25,105
Onbehandeld
M&B 25,105
Onbehandeld
M&B 25,105
Onbehandeld
M&B 25,105
Blad wegnemen
Onbehandeld
M&B 25,105
Blad wegnemen

Ras

Aantal Kg/boom
produk1981
tie
jaren
5
4
3
3

3

5,2a
7,3a
16,0a
16,1a
6,1a
6,2a
3,4a
3,7a
3,8a
15,7a
16,2a
15,6a

Getallenbinnenéénproefgevolgddoordezelfde letterverschillennietbetrouwbaar (P=0,05).
Uittabel18blijktdatbijdemeesteproevenin1981devoorsprongvande
behandeldebomenisverdwenen.AlleendeRodeBoskoopgeplantin1975gafin
1981nogeenproduktieverschil tengunstevandebehandeldebomen.Overalle
produktiejarenbezienhebbendebehandeldebomenmeeropgebrachtalhoewelniet
altijdbetrouwbaar.Hiermee isbewezendatbomendieopdekwekerijtotvertakkingwordengedwongen-metM&B25,105ofmetdehand-ookvoordefruitteler
belangrijkevoordelenkunnenbieden.Hetonderzoekwordtbeëindigd.

Tegengaan van

vruchtverruwing

De goede resultatenbereiktmetdegibberellinenAi+enA7bijhettegengaan
vanvruchtverruwing bijappel (zieJaarverslagen 1979blz.41en1980blz.4748), maaktenvoortzetting in1981gewenst.
Ineenproef opGolden Delicious teNissewerd onderzocht ofhetadviesviermaal spuitenvanaf einde bloeiomde10dagenmet5of10dpmGA4+7nogverder
kanwordenverbeterd. Dezevier bespuitingen omspannendezogenaamde gevoelige
periodenadebloei,waarinverruwingwordt aangelegd.Devraagwasoflanger
doorgaannogbetere uitkomsten zougeven.Uitgangspuntbijdebehandelingen
weergegeven intabel 19isgeweestdetotalehoeveelheden gibberellinenvanhet
standaardadvies niet teverhogen.Dituitvreesvoornogmeer benadelingvande
bloemknopvorming doordegibberellinen.
De eerstebespuiting vielop15mei,devolgende op25mei,4,15en24juni
en3,14en24juli (zietabel 19).Perboomwerd Ij1spuitvloeistof gebruikt
opde18-jarige bomen.Deproef lagin10herhalingenbijéénboomperveldje.
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aile jaren
47,4
58,0
45,9
49,4
14,2
16,1
11,0
12,6
12,2
19,7
24,5
21,8

a
b
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a

Tabel 19.Resultaten GAi++7_proef op GoldenDelicious teNisse.Getallen gemiddeldenvan 10bomenper behandeling.
Behandeling vanaf einde
bloei omde 10dagen

Vruchten/100
bloemtrossen

Vruchtgew: cht

8

Verruwings
cijfer *

Onbehandeld
4x10
dpm GA^+7
4x 5
dpm GAij+7
6x 6 , 7 dpm GA4+7
6x 3 , 3 dpm GA^+7
8x 5
dpm GAi^+7
8x 2 , 5 dpm GA^+7

56,2
51,7
57,4
55,7
61,3
58,6
55,7

151
151
150
156
154
152
153

337a
311 a
318a
325 a
324a
323 a
319 a

* somvan gewichtspercentages (gladxl)+(licht ruw x3)+(matig ruwx5)+(sterk ruw
x7)+(zeer sterk ruw x9); getallen gevolgd door dezelfde letterverschillen niet
betrouwbaar (P= 0,05).
Helaas voor deproef was erophetbetreffende perceel zeerweinig verruwing.
Debehandelingen hadden geen duidelijke verbetering van de gemiddelde verruwing
tot gevolg en oefenden evenmin invloed uit opdevruchtzetting of-groei.In
andere proeven inden landekwam overigens naar voren dat doorgaanmet GA^+7bespuitingen na 30dagenna einde bloei geenverbetering vanhet standaardadvies inhoudt.Ookbleek datbeginnenmet een serievanvier GA^+7-bespuitingen
(omde 10dagen)beginnende op 30dagenna einde bloei géénbestrijding van de
verruwing gaf.
Deproevenmet enkele gibberellinen apart tegenvruchtverruwing (zieJaarverslag 1980blz. 48)werden op dezelfde bomenvoortgezet.Debloemknoptellingen in
hetvoorjaar van 1981wezen uit dat gibberellinenwat nadelig zijnvoor de bloemknopvorming.Wel iserverschil inde gibberellinen (tabel 20).Bij Karmijn
bleekGA^nietnadelig. GA3 enGA7hadden een licht nadelige invloed, evenals
GA4+7. Bij Golden Delicious was ook GA 7 het nadeligst;GA 3 enGA^ ontliepenelkaar niet enwarenmaar zeerweinig schadelijk, evenals GA^+7. Omdat GA^ ookgemiddeld watbeter deverruwing tegengaat,isbij de industrie aangedrongen om
GAijenGA7 los temaken en alleenGA^ indehandel tebrengenvoor de bestrijdingvanvruchtverruwing. Er isdanhetminste risicovoor debloemknopvorming
bij eenmaximaal effect tegenverruwing.
Tabel 20.Invloedgibberellinenopdebloeivanappelin1981nagebruiktegenvruchtverruwingin1980.Getallengemiddeldenvan12bomenperbehandeling.
Behandeling 1980

Bloemtrossen/boom (%)
Karmijn de Sonnaville

Onbehandeld
4x10mg/l GA3
GAi,
GA 7
n

GAij+7 *

„

GA 4 + 7 **

396,7
349,4
389,8
334,3
362,3
317,2

(100)
(88)
(98)
(84)
(91)
(80)

Golden Delicious
142,3 (100)
133,0 (94)
134.7 (95)
107,6 (76)
132.8 (93)
127,3 (90)

* Berelex Ai+/A7;** Progibb-47
Debehandelingen met deverschillende gibberellinen vonden in 1981 op de
Karmijn teOudelande plaats op 18en 29mei en9 en 17juni. Op 29juniwas al
te ziendat de gibberellinen effect op deverruwinghaddenuitgeoefend. GA^ en
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GAi(+7leken toenhet beste.Debehandelingen op de Golden Delicious teOvezande
hadden plaats op 15en 26mei en op 4en 15juni. Inde zomer leken de vruchten
vandebehandelde bomen langer danvan deonbehandelde.Daaromwerd van een
groot aantal vruchten dediameter ende lengtebepaald op 3juli (Karmijn)en9
en 10juli (Golden Delicious). DeL/D-verhouding vandevruchtenwasbij Karmijn
0,93 (onbehandeld);0,95 (GA3);0,99 (GA 4 ); 0,98 (GA7);0,97 (GAit+y,Berelex
A4/A7)en0,99 (GA 4 + 7, Progibb-47). BijGoldenDelicious waren deze verhoudingen
achtereenvolgens: 1,06; 1,08; 1,13; 1,11; 1,10 en 1,12.Dusvooral GA 4 enGA7
geven langerevruchten.
BijKarmijnhadden de gibberellinen geenduidelijk invloed op de vruchtzettinj
maar door dewat geringerebloei (tabel 20)was erwelwatminder produktie per
boom. Devruchtgroeiwerd bevorderd endeverruwing duidelijkverminderd.Daardoornamhet percentage klasse Ivande produktie toe.
Bij Golden Deliciouswas er ook geenduidelijk effect opde zetting.Heteffect opdevruchtgroeiwasversluierd,omdatbehandelde bomen als gevolg van
minderbloemenminder produceerden.De groterevruchten aandebehandelde bomen
kunnendus alleen al daardoor ontstaan zijn.GA3,GA7enGAi,+7 (BerelexA4/A7)
hadden geenbetrouwbare invloed opdeverruwing.GA4 enGAi4+7 (Progibb-47)wél.
Opgemerktmoetworden dat er ook op dit perceel zeerweinig verruwing was. De
belangrijkste resultaten zijnweergegeven in tabel 21. Hetmiddel Progibb-47 is
inmiddels nietmeer inNederland indehandel.De proevenwordenmet debloemtrostellingen in 1982afgesloten.
Tabel 21.Resultaten GA-typen proeven opKarmijn de Sonnaville enGoldenDelicious in 1982.Getallen gemiddelden van 12bomen per behandeling.
Behandeling

Verruwingscijfer *
Karmijn de Sonnaville

Onbehandeld
4x10mg/l GA 3
GA 4
„
GA 7
„
GAit+7**
„
GAit+7***

475 a
431 b
367 c
371 c
379 c
357 c

Golden Delicious
322ab
330a
294c
312bc
300bc
306 c

* verklaring zie onder tabel19;**Berelex k^/k7;
*** Progibb-47.
Getallen gevolgd door dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P= 0,05)

Chemische

dunning

Appel
In 1981werd getracht de concentratie van de dunningsmiddelen carbaryl
(AArupsin)enAmid-Thin teverlagen,maar toch dewerking tebehouden door toevoeging van eenuitvloeier.De redenhiervan isdatbij carbarylmisschien de
nadelen (meerverruwing)verminderen.Voorbeidemiddelen is concentratieverlaging ookuit kostenoogpunt enmilieubelasting aantrekkelijk.
Op achtjarige GoldenDelicious opM.9 teOudelande werden 7behandelingen
(zie tabel 22)in tienherhalingenbij éénboom perveldje gelegd. Amid-Thin
werd gespoten op 14mei - éénweek navollebloei - toennog 70%bloemen ophet
éénjarig houtvoorkwamen. Op 3juniwerd carbaryl gespotenbij 13,0mmgemiddeldevruchtdoorsnede ophetmeerjarigehout.Dehandgedunde bomenwerden op 24
juni gedund,waarbij 92,6vruchtjes werdenweggedund (31,2vruchtjes per 100
bloemtrossen).
Debehandelingenmet carbaryl enAmid-Thin dunden niet betrouwbaar enerwas
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geenverschil tussen dezebehandelingen onderling.Dit betekent dus dat toevoegingvan deuitvloeier noch de concentratieverlaging invloed had. Carbaryl
werkte deverruwing iets indehand enAmid-Thin had geen invloed op devruchtschil.Ookhierbij lijkt uitvloeiertoevoeging en concentratieverlaging van geen
invloed (tabel 22).Concentratieverlaging en toevoegenvanuitvloeiers verdient
nadere aandacht.
Tabel 22.Resultaten chemische dunning bij Golden Delicious,
denvan 10bomen per behandeling.
Behandeling

Ongedund
Handgedund

0,15% c a r b a r y l
0,15% carbaryl+ 0,03% uitvloeier H
0,05% carbaryl + 0,03% uitvloeier H
0,075% Amid-Thin
0,075%Amid-Thin +0,03% uitvloeier H
0,025%Amid-Thin +0,03% uitvloeier H

Vruchten/ Verruw100bloem- ingstrossen cijfer*
61 a
39b
51 a
52a
54a
58a
53a
59a

287
302
308
320
311
300
295
290

Getallengemiddel-

Vruchten >70mm
% Kg
19,6
69,8
33,4
37,6
37,5
27,8
39,1
31,0

Kg/boom

4,1
11,7

6,2
7,0
7,4
5,5
7,5
6,2

* zie tabel 19.
Getallen gevolgd door dezelfde letterverschillenniet betrouwbaar (P= 0,05).
Peer
Ophet ras ConferencewerdenNAA enAmid-Thin (actieve stof (NAAm)getoetst
opdunnendewerking.Beide auxinenwerden gespoten 3jweek na devolle bloei
(12mei) in concentraties van 10;12,5 of 15mg/l (actieve stof)op 14-jarige
bomen opkweeA teColijnsplaat.Daarnaast werd gibberellazuur (GA3)30 dagen
nahet eindevan debloei op 29mei gespoten in sterktesvan 10of 20mg/l.De
proefwerd opgezet omdat devrees bestaat datkleine peren inde toekomst moeilijkverkoopbaar zullen zijn.Hetverminderen van het aandeel kleine perenkan
via dunning bereiktworden,maarmisschien ookna een schaarsebloei,teweeggebracht door gibberellazuur inhetvoorafgaande jaar,die dunning overbodigmaakt.
Deproef lag in 10herhalingenmet éénboomperveldje.
De cijfers in tabel 23wijzenuit datbeide auxinen dunden endat GA3 -vooral
20mg/l - devruchtzetting verhoogde,hoogstwaarschijnlijk viaverminderderui.
Beide auxinen dunden even sterk.Methandgedunde bomen alsnorm (waarvan gemiddeld 20,7vruchtjes perboomwerden afgedund),werkten 15mg/lNAA en 12,5en
15mg/l NAAm te sterk,vooral de laatste twee.Voor de toekomstige proeven lijkt
10mg/l dus eengoed uitgangspunt enmogelijk ook lagere concentraties.
Amid-Thin gafwatmeer groeistofschade aandebladeren danNAA. Ook bleven
bijmet Amid-Thin bespotenbomen ruivruchten langerhangen dan aanbomenvan de
overige behandelingen.Dit lijktNAAwat aantrekkelijker temaken danAmid-Thin.
Inelk gevalbiedt chemisch dunnenbij Conference perspectief. In 1982zal
het effect opdebloeiwordenbekeken.Dit onderzoek wordtvoortgezet.
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Tabel23.ResultatenchemischdunnenopConference.Getallengemiddeldenvan10
bomenperbehandeling.
Behandeling

Ongedund
Handgedund
10 mg/lNAA
12,5mg/lNAA
15 mg/lNAA
10 mg/lNAAm
12,5mg/lNAAm
15 mg/lNAAm
10 mg/lGA3
20 mg/lGA3

Vruchten/
boom

Vruchtgewicht(g)

Kg/boom
Totaal

Vruchten
>65mm

168a
146abc
128bed
128bed
113bd
132bed
101d
101d
163ac
208e

176
186
186
193
196
195
189
187
181
166

29,2
27,2
23,6
24,1
22,1
24,9
19,0
18,8
29,1
34,7

7,7
11,6
10,7
12,0
12,2
13,1
9,8
10,8
9,7
8,1

Getallengevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar (P=0,05)
Kleurbevordering

Jonagold

IneenproefteNissewerdenEthrel-AenAlar-85getoetstopkleurbevorderendewerkingbijhetappelrasJonagold.Ditraskanonvoldoendekleurontwikkelen
enhetisbekenddatbeidegroeiregulatorenderodekleurvormingkunnenstimuleren.OpzesjarigebomenopM.9werdop14julimet0,118%Alar-85gespotenen
op19oktobermet0,104%Ethrel-A.Debehandelingenvandeproefgenomenin10
herhalingenbijéénboomperveldjezijnvermeld intabel24.Deplukvond
plaatsop26oktober.Uittabel24blijktdatAlarwelenEthrelnietdekleur
verbeterde.VermoedelijkishetvoorEthrelinoktobertekoudomeeneffectte
sorteren.UiteensmaakproefmetJonagolduitgevoerd injanuari 1982bleekdat
beidemiddelendesmaakbetrouwbaarbenadeelden.Eenaanwijzingdateenbetere
kleurlievernietdoormiddelvandezeregulatorenmoetwordenverkregen.
Tabel24.ResultatenkleurbevorderingbijJonagold.Getallengemiddeldenvan10
bomenperbehandeling.
Behandeling (zie tekst)

Vruchten/
boom

Vruchtgewichtg

%Klasse
I*

Smaakcijfer
**

Onbehandeld
Alar-85
Ethrel-A
Alar-85énEthrel

98,5
93,1
91,0
88,4

209
219
215
221

75a
87b
72a
86b

6,8a
6,4b
6,1b
6,0b

-A

* Gewichtspercentagevanvruchtenmetmeerdan33%rodekleur.
**1=zeerslechte;10=uitstekendesmaak.
Getallengevolgddoordezelfdeletter(s)verschillennietbetrouwbaar (P=0,05)
Gombestrijding

pruim

Evenalsin1980(zieJaarverslag 1980blz.49)werd in1981getrachtwatte
doenaanhetinwendiggommenvanhetpruimerasVictoria.Opzevenjarigebomen

op St.JulienA teWilhelminadorp werden devolgende behandelingen gelegd.Op
10juniwerdenmet eenmes overlangse sneden indebastvan takken gemaakt.Dit
zouvolgens geruchten gomvorming indevruchten tegengaan.Een tweede behandeling
was spuitenmet kalksalpeter (0,6%). Ditwerd zesmaal gedaanvanaf 10juni omde
week.Achtergrond was dat calciummisschien de celwanden indevruchtenversterkt,met als gevolgminder gommen.De derdebehandeling bestond uithet spuitenvan gibberellinen A4+A7 (10mg/l GA^+7). Ook dit gebeurde zesmaal,juist
zoalsbij dekalksalpeter.Achtergrond hiervanwas dat GA3 in 1980een geringe
teruggang ingomvorming liet zien ennagegaanwerd ofGA4+7wellichtwatwerkzamer zou zijn.Onbehandelde takken dienden als controle.De proef lag in 11herhalingen.
Deplukviel op 18en 25augustus ende gombeoordeling geschiedde op 1september door doorsnijdenvan allevruchten.Vruchtenvan onbehandelde bomen toonden zeerveel gom; 81,6%van devruchten bevatten gomplekken.Devraag rijst of
dit rashet nogwelverdienthoofdras te zijn.Debehandelingen hadden geeneffect. Snijden leverde 87,6%gomvruchten,kalksalpeter 91,5% en gibberellinenpruimen 86,6%.Er isdusnog geen oplossing in zichtvoor dit probleem.

Rui- en valbestr-ijding

met AOA

Op James Grieve enDiscovery werd de stof amino-oxyazijnzuur (AOA) getoetst
op ruibeperkende werking. Deze stof remt de ethyleenvorming inplanteweefsel en
ethyleen iseen stof diedeval bevordert.Op drie- (James Grieve)of vierjarige
(Discovery)bomenwerd 160mg/l AOA gespoten op 3juni (Discovery)of 12juni
(James Grieve). Bespotenbomenwerdenvergelekenmet onbehandelde.De proef lag
in 10herhalingen bij éénboom perveldje.Nä debespuitingwerden perboomregelmatig de ruivruchten geraapt en geteld.
BijDiscovery vielen gemiddeld per boom 21,8vruchtjes van onbehandelde bomen en 24,0vanbehandelde.Ditkwam overeenmet 38,1 respectievelijk 42,3%van
het aantalvruchten dat aanhetbeginvan de ruiperiode aandebomenhing.Er
was ook geenverschil inruipatroon.
BijJames Grievevielen gemiddeld 70,1 ruivruchtjes afvan onbehandelde bomen tegen 75,9vanbespoten bomen.Ditkwam overeenmet 37,9 respectievelijk
40,9%van devruchten dievoor de rui aanwezigwaren.Ookhier géénverschil in
ruipatroon tussenbeide behandelingen.
AOAwas dusniet in staat devrij sterke ruivan deze rassen teverminderen.
Bijhet pereras Conference werd AOA onderzocht opwerking tegende lateval.
Erwerden twee concentraties gebruikt, 160en 320mg/l,welkewerden vergeleken
met 10mg/lNAA (als standaard)enmet onbehandeld. Deproef lag in zesherhalingenbij éénboomperveldje.Demiddelenwerden op 21 september gespoten op
tienjarige bomen teWilhelminadorp.Na debespuiting werden devalvruchten per
boomverzameld en geteld op 28 september en 1,5,7,9, 13en 16oktober.Op de
laatste datumwerden debomen geplukt,waarbij opgemerktmoetworden dat denormale plukdatum rond 1oktober hadmoeten liggen.
Onbehandelde bomen lieten in totaal 58,5vruchten perboomvallen ofwel
38,5%van het totaal datvoor deval aanwezigwas.VoorNAAwas dit 17,8 (13,5%),
voor 160mg/lAOA 67,0 (41,4%)envoor 320mg/lAOA 50,3 (33,8%).NAAdrukte de
val dus goed weg;AOAhad geen invloed. OmdatNAA zoveel op Conference wordt
gebruikt ishetmisschien goed op temerken dat eenmaal spuiten tamelijk lang
werkzaamwas.Opbovengenoemde datawashet percentage val 2,1;0,4; 1,9; 1,5;
1,5;3,4 en 3,5%vanhet aantal dat steeds na elkeval overbleef.Bij onbehandeldebomenwaren dezewaarden 3,4;2,7;7,2; 2,7;6,3; 10,4en 13,7%.
AOAbiedt dus ook geenperspectief voor de late-valbestrijding.
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Bestuiving
Kruisingen rassen
Appel
In 1981werden op Gloster enkelekruisingen uitgevoerd omna te gaanofbepaalde rassenvoor dit ras geschikt stuifmeel bezitten.Het rasJames Grieve
bleek geschikt,evenals Elstar enTydeman's Early.Per 100bestoven bloemen
werdenna bestuivingmet James Grieve 70appels geoogst,tegen 50bij devrije
afbloei.Het aantal goede zadenwas indezelfde volgorde 3,4 en 3,3.Met Elstar
enTydeman'sEarly-stuifmeelwerden 53respectievelijk 64 appels geplukt,tegen
53bij de controle.Het aantal goede zadenpervruchtwas indeze serie 4,1;
3,9 en 3,5.Deze drie rassen zijndus geschikt alsbestuiver voor Gloster.
Peer
In 1981werd insamenwerking met dr.T.Visser (IVT,Wageningen) aandachtbesteed aandebestuiving van Conference. Stuifmeelvanhetnieuwe ras Condo en
van Bonne Louise d'Avranches (zowelnormaal alsvia straling gedood)werdenvergelekenmetvrije afbloei.
Condo stuifmeel gaf 58vruchtenvan 100bestoven Conference-bloemen.Bonne
Louise d'Avranches-stuifmeel gaf er 52 indien gezond stuifmeelwerd gebruikt en
12wanneer bestraald stuifmeelwerd gebezigd.Vrij afbloeiende Conference gaf
15perenvan 100vergelijkbare bloemen.Dehoeveelheden normale zadenper vrucht
waren indezelfde volgorde: 1,7;2,5;0,6 en 1,1.Het aantal loze zaden per
vrucht:7,6;6,6; 6,4 en 6,8.
Condo isdus een goedebestuiver voor Conference.VanBonneLouisewas dit
reeds langbekend. Gedood stuifmeel had geeneffect.

Project PFW52:Toetsing bijzondere fruitgewassen
S.J. Wertheim enJ. Dijkstra

In 1980en 1981 droegen de oudstehazelaarsstruiken vrij slecht.Inhettotaalvanaf planten inhetvoorjaar van 1974hebben de struikenvanafhet eerste
produktiejaar 1976opgebracht:0,87 kg/struik (Frühevon Frauendorf), 2,35 kg
(Géant deHalle =Halle'sche Riesen) en6,78 kg (Webb's Prize Cob).De laatste
isdus onbetwist demeest produktieve.
Dewalnotenbomen droegen in 1980en 1981beter dan indedrievoorgaande jaren. Geplant in 1974droegen debomenvanaf 1977enbrachten tot enmet 1981 op:
2,85 kgper boom (Nr.286),4,74 kgper boom (Buccaneer) en 8,20 kgper boom
(Broadview). Broadview ishetmeest vruchtbare ras enheeft ook eenbetrekkelijkkleine boomkroon,wat eenvoordeel is.Devruchtgewichten gemiddeld over
4 jaarbedroegen indezelfde rasvolgorde: 10,9;12,7en 12,0g (vers gewicht).
Hetopbrengstverloop van Broadviewwas totnu toe alsvolgt: 19770,67 kg
perboom, 19780,83 kg, 1979 1,33 kg, 1980 3,02 kg en 1981 2,35 kg.
Voorjaar 1981werd opperceel 22een drietal gewassen geplant.Het betrof
eenrassenvergelijking met vlier (Sambucus nigra).
Devolgende rassenwerden
geplant:Alles^e,Donau,Hamburg,Haschberg,Kors^r,Sambu en tweeDeense nummers: 743en 1565.Als tweedeproef werd eenrassenvergelijking methazelaarsrassen geplant enwelmet Cosford,Fertile de Coutard,Gunslebert,Halle'sche
Riesen, Impératrice Eugénie,Impériale deTrebizonde,Lange Spaanse,Louis
Berger,Pearson's Prolific,SégorbeenWebb's PrizeCob.
Tenslottewerd eenwalnotenproef geplantmet deDuitse nummers:Nr.26,Nr.
120, Nr. 139enNr. 1247ende rassenBroadview,Buccaneer,Corne,Esterhazy II
Franquette,Parisienne,SolèzeenWeinsberg.Nr.120enFranquettekomenzoweloponderst
Jugions regia alsop Jugions nigra voor,deoverigealleenopeerst-ofoplaatstgenoemde
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AFDELING TEELTONDERZOEK KLEINFRUIT

ProjectPFW 5:Teeltonderzoek aardbei
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Vervroegen door middel van plastic

folie

Nagegaan is inwelkemate hetmomentvanverwijderenvan de folie ende
weersomstandigheden op datmoment bepalend zijnvoor produktie,vroegheid en
kwaliteit.HetproefraswasElvira.
Indepraktijkwordt de foliemeestalbijbeginbloeiverwijderd omdat bij
langerhandhaven van de folie devervroeging wei toeneemtmaar ookhet risico
voorvruchtrot en slechte zetting.Schraal,drogend enwinderigweer gedurende
enkele dagennahetverwijderenvan de folie kan echter door een terugslag in
de groeideproduktienadeligbeïnvloeden.
Uit deproefresultaten blijkt datverwijderenvan de folie bijbegin bloei
5 ä 6dagenvervroeging gaf (evenveel als eenplastic tunnel). Doorhet plastic
pasbij begin oogst teverwijderenwerd 7dagen extravervroeging verkregen.
Deze extravervroeging ging echter duidelijk tenkostevan deproduktie.Er
warenvoor produktie,percentage I ekwaliteit,percentagevruchtrot endatum
middenoogstbetrouwbare correlatiesmet het tijdstip vanplasticverwijderen en
deweersomstandigheden.Tijdelijk terugleggenvan de foliebij slechte weersomstandighedenhad geenbetrouwbare invloed.
De samenhang tussenproduktie,weersomstandigheden en tijd kan alsvolgt
wordenweergegeven (r= 0,8):P= 330+14,2W-41,4T.Daarbij isPdeproduktie in
kg/100m 2 ,W eenwaarderingscijfer voor deweersomstandigheden (1= zeer slecht,
10= optimaal)enT de tijd inwekennabegin bloei.Bij ongunstige weersomstandigheden bij beginbloei lijkthet zekerverantwoord omgedurende enkele weken
beterweer af tewachten.Langerwachtendan enkeleweken zalvrijwel altijd
een lagere produktie tot gevolghebben.
De proefwordt in 1982herhaald omna te gaan of eenzelfde samenhang gevonden
wordt.

Plantafstanden
Het rasKarinaheeft als gunstige eigenschappen een zeervroege rijptijd en
eenuitstekende smaak.Nadeel isdematige produktiviteit.Onderzocht is inhoeverre doornauwer planten deproduktie perm 2 verhoogd kanworden.
Uit de resultaten,vermeld intabel 25,blijkt datnauwer planten eenduidelijkhogere produktie perm 2 geeft.Vooral het gemiddeld vruchtgewicht loopt
echterwat terug.Opvallend isdatbij eenplantafstand op de rijvanmeer dan
25cmdeproduktie per plantnietmeer toeneemt.Nader onderzoeknaar de invloed
vanhetplantverband op deproduktie per plant enper oppervlakte-eenheid is
nodig.
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Tabel25.ResultatenplantafstandenproefKarina
Plantafstand

Aantal
Kg/
planten/ 100m 2
100m 2

Kg/
plant

Perc.
Ie
kwal.

Perc.
rot

Gem. vr. Middengew. Ie
oogstkwal. (g) datum

90x15cm
90x20cm
90x25cm
90x30cm

740
556
444
370

0,31
0,35
0,39
0,39

86
88
88
89

14
14
16
16

11,6
12,2
12,1
12,4

255
213
201
157

Trossen plukken bij doordragende

9juni
8juni
8juni
8juni

aardbeien

Bijdoordragendeaardbeirassenwordendebloemtrossenweggenomenalsde3tot
4grootstevruchtenervangepluktzijn.Mendoetditomdeplantingoedeconditietehoudenendebloemknopvormingtebevorderen.Hetplukkenvankleine
vruchtenkostveeltijd,terwijldeprijsvoordekleinevruchten (2ekwaliteit)
laagis.
Omheteffectvanhettrossenplukkennategaanwerd ineenobjectzosterk
trossengepluktdatgedurendehetheleseizoenvrijwelgeen2 ekwaliteitgeplukt
werd (1).Ineentweedeobjectwerdtotbeginseptembersterktrossengeplukt,
daarnanietmeer (2).Eenvolgendobjectwerdhetgeheleseizoenmatigtrossen
geplukt (3)eneenandertotbeginseptembermatigendaarnanietmeer (4). Tenslottewerdenineenobjecthelemaalgeentrossenweggenomen(5).
Hetaldanniettrossenplukkenbleeknauwelijksvaninvloedophetproduktieverloop.Inalleobjectennamdeproduktieperplanttoetoteindaugustusom
daarnasneltedalen.
SterktrossenplukkenbleekechternadeligopdetotaleproduktievandeIe
kwaliteit (tabel26,objecten 1en 2).MatigtrossenplukkengafdehoogsteproduktieaanIekwaliteit,zijhetmeteenwatlagergemiddeldvruchtgewicht.Helemaalgeentrossenplukkengafnietmeerproduktie Iekwaliteitmaarweleen
lagergemiddeldvruchtgewicht.Deindrukisdathetnietwegnemenvanhalfafgedragentrossenhetuitgroeienvandevruchtennadeligbeïnvloedde.
Tabel26.Resultatentrossenplukkendoordragers.
Kg/100m 2

1. Sterk

2.
3.
4.
5.

Sterktot4-9
Matig
Matigtot4-9
Niet

e

I kwal.

2e

202
204
248
239
238

12
33
19
40
94

kwal.

Gem.vr.gew. Percentage Datum
middenrot
Iekwal.
oogst
12,6
12,4
11,9
11,8
11,1

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

Hetbeginseptemberstoppenmettrossenplukkenhadgeenbetrouwbaareffect
opdeproduktievandeIekwaliteit,welnamdeproduktieaan2 ekwaliteiter
watdoortoe.
Deconclusieisdattrossenplukkenniethetproduktiepatroonmaarweldeproduktieendevruchtgroottebeïnvloedt.Hetbesteismetmatetrossenteplukken,
hetvoorkomtdatveelkleinevruchtengeoogstmoetenwordenenbeperktdekans
opvruchtrot.
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26aug.
30aug.
24aug.
28aug.
27aug.

Invloed vorst schade bij

vermeerderingsveldplanten

Door devroege,strengevorst innovember 1980trad vrijveel bruinverkleuring opvan de rhizomenvan aardbeiplanten. Dezeverkleuring varieerde van zeer
lichtCenkelebruine streepjes) tot ernstig (hetgehele rhizoom egaal bruin).Algemeenwordt gesteld dat de rhizoombeschadiging ook schadebetekent,dus dat
plantenmet eenbruin rhizoomminder levenskrachtig zijndanplantenmet eenwit
rhizoom. Vooralbij lang gekoelde partijen geeft export van partijenmet planten
waarvanhet rhizoom bruin is,problemen.Nagegaan isofbruinverkleuring vanhet
rhizoom ookwerkelijk schadebetekent en inhoeverre deplantdatumvan invloed
is.
Gekoeldevermeerderingsveldplanten van de rassenGorella,Tioga en Sequoia
werden geplant op 19 juni, 20juli en 20augustus 1981 (van ieder ras 2herkomsten).Deplantenwerden enkelekeren aangegoten.Zowelbijhetuitplanten als
bijhet oprooien (december 1981)werd debruinverkleuring van de rhizomenbeoordeeld.
Gemiddeld over alle partijenwas circa 50%van de rhizomenwit,35%zeer
licht tot licht bruin, 10%matigbruin en 5%ernstig bruinverkleurd. Gedurende
het groeiseizoenwerden deuitgevallen planten beoordeeld. Bijverreweg het
grootste gedeelte van deuitgevallen plantenwas er geenverband tussenhet uitvallen endebruinverkleuring. Eenbelangrijke oorzaak van uitval,vooral bij
Gorella,was hetverrot zijnvanhet groeipunt albijhet planten.Verder kwam
schade doorkonijnen enengerlingenvoor.De indruk isverder dat een zeer lichtetotlichtebruinverkleuringvanhetrhizoomnietofnauwelijksleidttotmeeruitvan ofminder groei.Vooral vande sterkbruinverkleurde planten lijkt eenwat
hogerpercentageuittevallen,maardoordegeringeaantallenishetmoeilijkdaarvoor een exact oordeel te geven.Onder de omstandigheden van deproef bleef
echtervan allepartijenvan deplantenmet een sterkbruinverkleurd rhizoom
het grootste gedeelte in leven en gaf eenredelijke tot goede plant.Laat planten leidde niet tot eenhoger uitvalpercentage.
Devoorlopige conclusiemoet zijn dat onderNederlandse klimaatsomstandigheden een lichte totmatige bruinverkleuring geen schadehoeft tebetekenen in
de zinvanminder groeivan de planten. Inhoeverre indrogere klimaatsomstandighedenwel schade optreedt en of debloemknopaanleg doorbruinverkleuring van
het rhizoomwelnadeligwordt beïnvloed,kanuit deze resultaten niet worden
vastgesteld.

Project PFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
J. Dijkstra,J. Blommers enA.A.van Oosten

Beoordeling buitenlandse

rassen

Beproefd werdenhet Duitse ras Senga Fructarina enhet Franse rasFavette.
Beide rassen bleken geenverbetering vanhetbestaande sortiment.De eigenschappenkunnen alsvolgtworden samengevat:
SengaFructarina,produktie goed tot zeer goed.Rijptijd laat,vruchtgrootte
matig en smaak onvoldoende.
Favette,produktie matig (alsKarina),vroegheid envruchtgrootte als Gorella,
smaakmatig.
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Landelijke beoordeling

vollegrond

Normale teeltvroegrijpende rassen
Op deproeftuinen teBreda enHorst,ophet Voorbeeldbedrijf inResteren en
ophetproefstationwerd opnieuw IVT 74197vergelekenmetKarina enElvira.Bovendienwas de selectie IVT 75018 indeze proef opgenomen.Beide selecties voldedenniet omdat ze later rijptendanKarina ennietproduktieverwaren.
Normale teelt,middentijds- en laatrijpende rassen
Eenvijftal IVT-selectieswerd op deproeftuinen teBreda enHorst,ophet
Voorbeeldbedrijf inResteren enophet proefstationvergelekenmet de standaardrassenGorella,Korona enBogota.Hoewelverschillende selecties ergproduktief warenmetmooie zeer stevigevruchtenwerden zeafgekeurd wegens onvoldoende smaak.Eenuitzondering vormde IVT 75169 (geïntroduceerd als Elsanta).
Dit ras rijpt gelijkmetKorona,isechter zeer produktief (tabel 27)met grote
vruchten.De smaak isredelijk goed.Aangehoudenwordt IVT 76020.
Tabel 27.Resultatenrassenproef vollegrond.
Produktie (I e + 2 e kwal.) in%
Breda
Gorella
100
(kg/100m 2 ) (170)
Korona
194
Elsanta
152
Bogota
123

Horst

Kesteren W'dorp

100

100

100

(182)

(203)

(193)

180
158
138

157
124
134

120
108
136

Kg/
100m 2

Perc.
2 e kwal.

Datum
middenoogst

187

12

16juni

302
252
254

11
18
12

22juni
22juni
5 juli

Verlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten
Evenals in 1980werd een rassenproef uitgevoerd,maar nu inBreda,Horst,
Kesteren enWilhelminadorp.Naast het standaardras Sivettawerden vergeleken
5 IVT-selecties,waaronder Elsanta enBogota.De produktievan Sivettavielwat
tegen.Opbasisvan de oogstgegevens lijkenElsanta endenog inbeproeving
zijnde IVT 76020verbeteringen tenopzichte van Sivetta.Elsanta lijkt echter
gevoeligvoor stengelbasisrotenverwelkingsziekte.
Doordragende aardbeien
Eenvoortgezette beproeving van de IVT-selecties 73119 en 75326 inBreda,
Horst,Kesteren enWilhelminadorp leidde tot de introductievan IVT 73119 onder
denaam Rapella. IVT 75326 isnog aangehoudenvoor verdere beproeving.
Zowel Rapella als IVT 7532.6zijnvaakwat produktiever danOstara,met groterevruchten (tabel 28).-DevruchtenvanRapella zijnwat onregelmatig vanvorm,
oranjerood vankleur engoedvan smaak.Devruchtenvan IVT 75326 zijn gelijkmatigvanvorm,maarwat lichtvankleur enminder stevig dandievanOstara.
Uit bewaarproeven in september teWilhelminadorp bleek na 5tot 10dagenbij
6°Chet aantal rottevruchtenvan Rapellaveelkleiner danbijOstara.Uit een
smaakproef op 1oktober bleek de smaakvanRapella en IVT 75326belangrijk beter
teworden gewaardeerd dandievan Ostara.Vruchtenvan zandgrond (Breda)kregen
een lagerewaardering dandievanklei(Wilhelminadorp).
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Tabel28.Resultatenrassenproefdoordragers.
1979*

Ostara
Rapella
IVT75326

1981***

1980**

Kg/
100m 2

Gem.vr.
gew. (g)

Kg/
100m 2

Gem.vr.
gew. (g)

Kg/
100m 2

Gem.vr.
gew. (g)

157
182
178

12,8
18,5
18,5

132
149
157

11,9
14,7
15,4

184
208
209

12,3
15,4
15,2

* 2proefplaatsen,**3proefplaatsen,***4proefplaatsen.

Project PFW 7:Teeltonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
J.DijkstraenA.A.vanOosten
Frambozen
Druppelbevloeiing
Deneerslagwasin1981zoovervloedigdat,opbasisvantensiometerwaarnemingen,slechtsvan 17tot27juniwaterwerdgegevenenpasnadeoogstopnieuw
eenkorteperiode.Degemiddeldeproduktiebedroeg215kg/100m 2 ,erwarengeen
betrouwbareverschillentussendeobjecten.
Invloedstengellengteenaantalstengelspermeterrij
BijhetrasSchönemannwerden3,5en7stengelspermrijaangebonden.Ieder
objectwerdopgesplitstindriestengellengtes,namelijkkort= 165cm,middellang=175cmenlang= 195cm.Allestengelswerdenop150cmhoogteingesnoeid.
Bijdeoogstbleekduidelijkdeinvloedvanzowelaantalstengelspermeterrij
alsvandestengelzwaarte (tabel 29).Welisduidelijkdatnaarmatemeerstengelszijnaangebondendeinvloedvandestengelzwaartemindergrootis.Erwas
echteraltijdeenpositiefeffectvandestengelzwaarteopdeproduktie.Totbij
7stengelspermeterrijishetdus,ookbijinknippenvandestengelsop 150cm
zinvolomtezorgenvoorvoldoendezwarestengels,ditondankshetfeitdateen
deelvandepotentiëlemeerproduktieverlorengaat.In1982zalwordennagegaan
ofdoorhogerinknippen(alleenmogelijkbijzwarestengels!)eenverdereproduktieverhogingkanwordenverkregen.
Tabel29.Produktie

Schönemann inprocenten (100=112kg/100m 2 ) .
Lengte165cm*

3stengels/mrij
5stengels/mrij
7stengels/mrij

100
179
225

Lengte175cm*
122
208
231

Lengte195cm*
152
217
241

*allesingesnoeidop 150cm.
Herfstframbozen
Inheteersteproduktiejaarleiddehetaanhoudenvanverschillendeaantallen
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scheuten permeter rijniet tot duidelijke produktieverschilien.Ookhet onder
plasticbrengenvan deplantenhad geen produktieverhogende invloed.Dit vindt
mogelijk zijnoorzaak inhet feit dat de tunnels pas inde eerstehelft van
septemberwerdengeplaatst.In 1982zullende tunnelsveel eerder geplaatst moetenworden.

Gekoelde

frambozeplanten

Evenals in 1980werd nagegaanwelkemogelijkheden er zijnvoor eenoogstverlating door gebruik temakenvan zwareplanten uit eenvermeerderingsveld die
bij-2°Cwaren gekoeld.DeplantenvanderassenGlen Clova,Schönemann enMailingExploit werden eindmei geplant en gaven een oogst inde tweedehelft van
augustus en inseptember.Evenals in 1980vielen produktie envruchtgrootte tegen.De teelt inenkele rijen (160x10 cm),in tegenstelling tot de dubbele rij
in 1980,leiddeniet totverbetering van devruchtgrootte.
Bij eenproduktie van 50-70kg/100m 2 eneenvruchtgroottevan 2,5 à 3,5 g
lijkt de teeltmet gekoelde plantenniet aantrekkelijk.

Rode bessen
Voorvruchtrotbestrijding inrodebessenwordt algemeen tolylfluanidetoegepast.De praktijkvreest echter eennadelige invloed van ditmiddel, toegepast
tijdens debloei,op de zetting.Bijhet rasJonkheer vanTets isnagegaanof
invloed opde zettingvast te stellen isenofmet iprodion eengoedevruchtrotbestrijding mogelijk is.
Nochvan tolylfluanidenochvan iprodionkon een invloed op zetting ofvruchtgroottewordenvastgesteld. Beidemiddelen gaven eengoede vruchtrotbestrijding,
namelijk 2à4%rotbij de pluk tegen 16%inhet onbehandelde object.De indruk
isdathet achterwege latenvanbespuitingenmet tolylfluanide tijdens debloei
meer vruchtrot gaf dandoorspuiten. De indrukwas dat iprodion derijping wat
vertraagde.Doorspuitenmet ditmiddel tot 10dagenvoor de oogst gaf geenbeter
resultaat dan stoppenmet debespuitingen ruim 1maand voor depluk.

Zwarte

bessen

Ineenproefmet stekkenvan Black Reward bleek dat navier jaar aanaarden
het ontstaanvan grondscheuten na éénjaarhelemaal niet enna twee jaar nog
nauwelijkshad beïnvloed. Verjonging via grondscheuten blijftbij stekkenvan
Black Reward danook nog een probleem.

Bramen
Aanbindproeveninde praktijk
Bij een aantalbramerassen (bijvoorbeeld Thornfree enBlack Satin)blijkt
het bijna onmogelijk de jonge scheuten over de grond te leiden.De groei van
deze rassen is zoopgaand en sterk dat een aantal scheutenbijhet buigen
breekt.Bovendien isde indruk dathet over de grond leidenvan scheuten kan
leiden totverzwakking (lichtgebrek?) enmeer aantasting door stengelziekten.
Indepraktijk laatmen daarom de laatste jaren de scheutennog al eens door
het gewas groeienwatbij depluk denodige problemen kan geven.
InGelderland en Zeeland werden daarom oppraktijkbedrijven oriënterende
proeven genomenmet verschillende aanbindsystemen. Getrachtwerd vruchtstengels
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enjonge scheuten gescheiden tehouden.Geenvan debeproefde systemenvoldeed
goed. Zogaf het omde andere struikwegnemenvan alle jonge scheutenhet volgende jaarwel veel,maar tedunne,scheutenenbleekhet aanhoudenvan een
vrije ruimtemiddenbovende struik omdaar de jonge scheuten door te leiden
moeilijk uitvoerbaar. ZekerbijThornfree groeien devruchtstengels zo sterk
dat deruimte geheelwerd volgegroeid.Bijhetvroeg eenmaalweghalenvande
jonge scheuten ontstondenwelvoldoende nieuwe jonge scheutenmaar deze bleven
tedun.Vooralsnog lijkthet doorhet gewas laten groeienvan dejonge scheuten
nog debestemethode.Men dient dan echterwelbovenhet gewas eenextra draad
aan tebrengenomde jonge scheuten langs te leiden.

Project PFW 8:Gebruikswaardeonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Frambozen
Rassenproef
Inde frambozerassenproef werden de resultatenvandevoorgaande jarenbevestigd (tabel 30).Mailing Delight isduidelijk het produktiefsteras.De teeltwaarde vandit ras blijft echter twijfelachtig; tegenover eenuitstekende smaak
en zeer grotevruchten staan de lichte kleur ende teerheid van devruchten.
Debeide anderevroege rassen,Mailing Promise enGlenClova,ontlopen elkaar
niet veel.
Tabel 30.Resultaten frambozerassenproef 1978-1981.
Kg/100 m 2

Mailing Promise
Glen Clova
Mailing Delight
Mailing Orion
Spica
Mailing Admiral
Phyllis King
Jochems Roem
Glen Isla
Schönemann
Sirius

1981

1978-'81

226
195
252
171
189
186
184
249
189
223
176

175
167
219
147
177
154
150
173
144
183
136

Perc. I e
kwal. *

80
92
79
80
89
92
80
70
89
92
82

Gem.vr.
gew. (g)

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

Datum
middenoogst
10juli
11juli
11 juli
12juli
13juli
14juli
15juli
16juli
17juli
23juli
25juli

* 1980en1981.
Indevrij grotegroepmiddentijdsrijpende rassenwarenMailing Orion enMailingAdmiral gemiddeld matig produktief metvrij kleinevruchten. Ookvan Spica
blijven devruchten klein,terwijlvanGlen Isla deproduktie wat tegenvalt.
Phyllis King geeft eenmatige produktie,devruchten laten echtermoeilijk los
vandebloembodem en zijndaardoormoeilijk teplukken. Jochems Roem gaf een
goede produktie met grotevruchten.Het percentage 2 e kwaliteit isbij dit ras
echter hoog.
Vandebeide late rassen,Schönemann en Sirius voldoet Schönemann hetbeste.
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Inde landelijke beproeving op praktijkbedrijven vielvooral de groeivan
Mailing Delight tegen.Indewintervan 1981/82 isnieuw plantmateriaal geleverd
Rassenorientatie
Rode Radboud gaf opnieuw een goede produktie.Met over 4jaar een gemiddelde
produktie van ruim 200kg/100m 2 , eengemiddeld vruchtgewicht van 4,0 geneen
stevige goedsmakendevrucht voldoet dit ras uitstekend.Mailing Jewel voldoet
niet door eenmatige produktiemetkleinevruchten.Ookvanhet ras Himbostar
blijvendevruchtenklein.Dat isjammer omdat deproduktie redelijk isende
vruchten zeer goed smaken.
Eerste beoordeling
Van een twaalftal rassen enselectieswerd eeneerste indrukverkregen. Daar
bijbleek ondermeer dathe^Finse rasHeya inWilhelminadorp uitsluitend zeer
kleinekorrelige vruchten geeft.Debladstand was zeer slecht.Het ras isna de
oogst gerooid.
Het rasWillamette (USA)blijkt ookvrijkleine frambozen tegeven.De zwarte
framboos BlackHawk blijkt erg gevoelig voor stengelziekten engeeftkleine,
weinig aromatische vruchten (is gerooid).

Herfstframbozen
Het eerste produktiejaar gaf eenwat teleurstellende oogst.Van dedriebeproefde rassen ZevaHerbsternte,BarondeWavre enHeritage lijkt het eerstgenoemde rasnog steedshetmeest beproevenswaard.
Eennieuwe selectievanB.Roetlisberger (Zwitserland),uitgeplantvoor een
eerstebeoordeling, lijktveelbelovend. Deze selectie gafmooie,grote vruchten
enrijptvroeger dande ookvan Roetlisberger afkomstige BarondeWavre.

Rode bessen
Selectie Rondom
Deverschillen inde proefmet 'zieke'en 'gezonde'klonenvanRondom bleven
ook in 1981 aanwezig.De ziekeklonen groeien sterker dande gezonde en geven
ieder jaarmeer snoeihout.Deproduktievan de gezondeklonenwas ook in 1981
ongeveerhet dubbelevan dievande ziekeklonen.
Hoewel er in 1980een tendens aanwezigwas dat ook enkele plantenvandege'
zondeklonen afwijkende bladerenkregenkonden in 1981 toch geen duidelijk afwijkende planten indegezonde klonenworden gevonden.
Entenvan ziek op gezond enomgekeerd gaf inhet eerste jaar geen overdracht
van symptomen.
Tussen Rondom eneenRondom-selectie uitWemeldingewaren er in 1981 geen
produktieverschillen. De selectie had echter opnieuw groterebessen en langere
trossen.Opvallend washet zeer laat uitlopenvan de selectie.Devraag rijst
dan ook of nogvan eenRondom-selectie gesproken kanworden of dathet toch
gaat omeenander ras (zaailing?). Een tweede Rondom-selectie afkomstig van
Texel is inbeproeving genomen.
Rassenorientatie
Twee IVT-selectiesmet deze proef,zijn inmiddels in depraktijk geïntroduceerd,namelijk IVT69012 als Rolanen IVT6811 als Rovada.Beide rassen zijn
ergproduktief enhebben grote bessen (tabel 31).Rolan rijptmiddentijds en kan

wellicht opwatminder groeikrachtige gronden Stanzavervangen.Rovada rijpt
laat en ishopelijk eenvervangervoor Rondom. Beide rassen staan inde landelijke proef oppraktijkbedrijven.De overigevier IVT-selecties zijn definitief
terug getrokken.
Tabel 31.Resultaten rodebes rassenoriëntatie 1976/1981.
Kg/100 m 2

Besgewicht

(g)
IVT 69005
Stjedraja
Minnesota '69
IVT 69002
Fay's Prolific
Red Lake
IVT 72007
Rolan (69012)
IVT69011
Rovada (6811)

151
163
85
190
133
200
183
250
221
235

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

Aantal
bessen/tros

9,2
6,3
7,7
11,0

6,0
8,5
7,7
8,8
9,0
11,8

Datum begin
bloei

Oogstdatum

20 april
10april
14april
20 april
7 april
15april
23april
22april
17april
23april

13juli
13juli
16juli
16juli
17juli
17juli
19juli
19juli
20juli
2 aug.

Rassenproef
Indeze proef was dehoge produktievan Rotet opvallend. Ditmiddentijds-tot
laatrijpende rasverdient wellichtwatmeer aandacht.Doorhet relatief geringe
aantalbloemknoppenvraagt dewintersnoei denodige aanpassing, terwijl ookeen
vroege zomersnoeigunstig lijkt.Stanza gaf eindelijk een goede oogst terwijl de
produktie van Rosetta opnieuw achterbleef. Zowelvan Stanza als Rosetta isde
groei inWilhelminadorp nogsteedszeermatig. Gemiddeld over zes jaren zijnde
produktieverschillen echter niet sterk uiteenlopend.
Nieuwe rassen
De selectiesvanPagliëtta (Italië)gavennog geen oogst.Enkele selecties
groeien zeer zwak. Inbeproevingwerden genomen Gloire des Sablons en Grosseille
Raisin (Frankrijk)en Rosa Sport uit Duitsland.
Rassenproef late rassen
Indeze proef zijn inhetvoorjaar van 1979 geplant de rassenB.21,Rondom,
Rovada,Rosetta enHeinemanns Rote Spätlese.Debedoeling ismiddels beschutting
tegen regen (plastic tunnel)de oogst extra teverlaten.Dit isechter in 1981
nogniet gebeurd. Indit eerste oogstjaar gafH. Rote Spätlese dehoogste produktie.Rosettableef ookhier sterk inproduktie achter.

Zwarte

bessen

De in 1975geplante rassenproef werd in 1981 afgesloten. Zoals uit tabel 32
blijktwarenTenah enTsema opnieuw de produktiefsterassenmet grote bessen en
zware trossen.Ook enkele IVT-selecties enBenLomond gaven gemiddeld goedeprodukties. Vanwege de goede produktie ende latebloeiwerd IVT 6832geïntroduceerd (onder denaam Onyx). De selecties IVT 69002 en 69010 zijnvoor verdere
beproeving aangehouden.
Indewintervan 1981/82werd eennieuwe rassenproef geplant,waarin naast
enkele standaardrassen debeste rassen en selecties uit de in 1980en 1981 afgeslotenproeven enenkele nieuwe rassen zijn opgenomen.
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Tabel 32.Resultaten zwarte-besserassenproef (gemiddeld 1976-1981 en produktie
1981).

Tenah
Tserna
IVT 69010
Onyx (6832)
BenLomond
Risager
M 59-3
BenNevis
Black Down
IVT 69002
Slitsa
Baldwin
WellingtonXXX
IVT6813
Magnus

Kg/100 m 2

Besgew.

1981

1976/81

(g)

Aantal
bessen/
tros

Datum volle
bloei *

Oogstdatum

116
122
90
83
90
90
62
79
99
64
100
82
86
42
41

127
115
100
94
91
85
85
84
84
84
82
80
68
54
47

1,1
1,0
1,0
1,2
1.1
0,9
1,0
1,1
0,9
1,2
1,0
0,9
1,0
0,8
0,8

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

19 april
19 april
24 april
1 mei
20 april
14 april
25 april
21 april
20 april
2 mei
18 april
21 april
21 april
20 april
19 april

17
16
22
20
13
13
20
14
18
25
15
24
19
25
13

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

* Periode begin totvollebloei 10-14dagen.
Voor een eerstebeoordeling zijn enkele rassenuitFrankrijk, Oost-Duitsland
enRusland geplant.

Kruisbessen
De in 1980/81 geplante rassenproef ontwikkelde zichgoed. Indezeproef zijn
opgenomen twee typenWhinham's Industry (herkomst NAK-B),Achilles Goudbal,IVT
72001 (geelvruchtig) en IVT72002(roodvruchtig).
Dezelfde rassen zijn indewinter 1981/82 op eenvijftal bedrijven geplant
voor een landelijke beproeving.

Bramen
De bramerassenproefwerd afgeslotenmet zeerhoge produkties (tabel3 3 ) .
Bedford Giantwas het produktiefst,gevolgd door Black Satin.Tochheeft de
teeltwaardevandeze rassennog enigevraagtekens.
Tabel 33.Resultatenbramerassenproef 1977/81 enproduktie 1981
Kg/100 m 2
1981
Bedford Giant
Himalaya (v.v.)
Thornless Evergreen (v.v.)
Black Satin
DirksenThornless
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412
327
322
393
293

1977-81
298
252
189
276
120

Gemidd.
vr.gew.
(g)

Datum
middenoogst

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

20 augustus
31 augustus
7 september
9 september
13 september

Door devroegheid isBedford Giantwel een aanwinst voor het sortiment.De
smaak isgoed,devrijwel rondevruchten zijn echterdofzwartals zegeheel rijp
zijn,met aande onderzijde een donkerrode gloed.Het ras isgestekeld,de jonge
scheutenkunnenmakkelijk over de grond geleidworden.
Black Satinheeftmooie grote en langwerpigevruchten,glanzend zwartmaar
vrij zwak enmatigvan smaak (zuur).Door de snelle rijpingmoet dit ras tenminste tweemaal perweek gepluktworden.
Denieuwe rassenproef (zieJaarverslag 1980)ontwikkelde zichvoorspoedig en
kan in 1982eenredelijke oogst geven.
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AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB 75): Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P.Delver

Plantdichtheid,

stikstofbemesting

en boomstrookbreedte

In 1972werd eenproef ingeplantmet deappel Schonevan BoskoopM.9 invier
plantsystemen.Driedaarvanbestondenuit enkele-rijen,waarbij bovendien grasstrokenmet brede ofmet smalle onkruidvrije boomstrokenwerden toegepast.Bij
debredewerd circa 50%vande totaleoppervlaktemetherbiciden onbegroeid gehouden,bij de smallewas dit 20%.Bij elke combinatieplantdichtheid-strookbreedtewerdenvoortsvijf stikstofhoeveelheden gegeven,namelijk 0,70,140,
210of 280kgN perha.Doelvandeproefwasondermeer,omna tegaanof de
voor deproduktie optimale stikstofgift afhankelijk isvan de plantdichtheid.
In 1980werd tenbehoevevan eennieuw inteplanten proef éénderde deel
(Blok I)van dezeproef gerooid.De opbrengstgegevens van 1981 hebben derhalve
betrekking ophet resterende tweederde deel (tabel 34).Sederthet zeer droge
jaar 1976,geaccentueerd doorhet eveneensvrij droge jaar 1978,is duidelijke
beurtjarigheid opgetreden,waardoor in 1977,1979en 1981 relatief lage opbrengstenmethogevruchtgewichten werdenveroorzaakt (vergelijk het Jaarverslag 1980
blz. 66,tabel 26).Door de lagevruchtdracht zijndeverschillen invruchtgewichten tussendebehandelingenkleingeblevenmaar bij de systemenmet smalle
boomstrokenwerden evenals invoorgaande jaren ietshogere gewichten gevonden da
bijbredeboomstroken.Deverklaringmoetwaarschijnlijk ineenwatkleinereboo
en lagerevruchtdracht bij smalleboomstroken,vergelekenmet brede,wordengezocht.Daardoor ispervrucht ietsmeer vocht beschikbaar,ondanksmeer concurrentiedoor de grotere oppervlakte gras.
Tabel 34.Opbrengst van SchonevanBoskoop inhet tiende groeijaar 1981 (blokII
enIII).
Plantsysteem

(m)

Aantal
bomen/
0,9 ha

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

3330
2930
1860
1110

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

2930
1860
1110

Boomstrook

Opbrengst 1981
Kg/boom

1000kg/
0,9 ha

Vr.gew.
ing

breed
breed
breed

8,4
10,0
15,2
22,2

27,9
29,3
28,3
24,6

236
233
236
232

smal
smal
smal

9,8
14,2
19,7

28,8
26,4
21,9

239
244
250

Eenanalysevan deopbrengstverschillen van 1974 tot 1981 leerdedatdeproduktiebij smalleboomstroken (veel concurrentie)aanvankelijk sterk achterbleef bijdievanhetzelfde plantsysteemmet bredeboomstroken (minder concurrentie).Door hetvolgroeien vande aanplantwerd ditverschil tot 1978 echter
steedskleiner.Hetbleef daarnanoghetkleinstbijdedichtst geplante rijen
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(3,00x1,02m ) .
Inde loopvanhet jaar zijnworteltellingen verricht aanprofielwanden inen
dwars opdeboomrijen.De concentratie aanwortels dunner dan 2mmwas onder de
grasbaan circa dehelftvan die inde onbegroeide boomstrook.Verderwas deworteldichtheid inderij,midden tussen tweebomen,steeds lagerdandichtbijde
stam,ongeacht deplantafstand inde rij.Dezevarieerdevan 1,02 tot 2,05 m.
De opbrengstbepaling indezeproef heeft sterk aanwaarde ingeboet doorongelijkmatigheid vanhet plantmateriaal enongelijkmatige verdere ontwikkeling van
debomen.Daardoor zijnbinnen deherhalingen sterkuiteenlopende boomgroottes
ontstaan.De factoren diedaarbijhet duidelijkst eenrolhebben gespeeld waren:
sterkvariërendeveredelingshoogte endiktevanhetplantmateriaal;nietvirusvrij zijn;zwareaantasting doorvruchtboomkanker op takken,stam en onderstam
welkenietvoldoende konworden ingedamd;verschillen invochtvoorziening als
gevolgvandieperebeworteling, totdichtbijhet grondwater,opplaatsenwaar
zichdrainsleuvenbevonden.

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

dvuppelbevloeiing

Inde in 1975geplante proef over druppelbevloeiing,met virusvrije Cox's
OrangePippin en SchonevanBoskoop appels opM.9worden ookverschillendebodembehandelingenuitgevoerd,namelijk chemische ofmechanische onkruidbestrijding gecombineerd met twee maaimethoden,namelijkmulchenvanhet gemaaide
gras opdeboomstrook of op degrasstrook.Debehandelingen hebben geenofvoor
de tweeproefrassenniet gelijkluidende verschillen inopbrengst opgeleverd. Zo
bedroeg de opbrengst inkgperboom in 1981 voor Cox's achtereenvolgens 16,2;
15,7; 15,9 en 17,8kgvoor debehandelingen CC,CM,MC enMM.Deze aanduidingen
staanachterenvolgens voor chemische onkruidbestrijding metmulchen opboom-of
grasstrook engrondbewerkingmet diezelfdemulchmethoden.Voor Schonevan Boskoopwarendeze opbrengsten 18,0;15,5;16,4en 16,7kg per boom.Uit dezegegevens,maar ookuit deover alleproduktiejarensamengenomen opbrengsten,
kunnen geenconclusies over de invloed vandebehandelingenworden getrokken.
Alsmogelijk storende oorzakenmoetenworden genoemd: 1.het samenvallenvande
bodembehandelingenmetvruchtbaarheidsverschillen o.a.veroorzaakt doorwindkeringen; 2.eennivellerende invloed vandebetrekkelijk geringedroogtegevoeligheid vanhetperceel,het sedert 1976optredenvan niet-droge jaren enhet
water geven op eengroot deelvandeveldjes;3.een totnu toe laag opbrengstniveau datvoor Cox's enSchonevan Boskoop inhetvierde tot zesde jaarna
planten respectievelijk gemiddeld circa 15en 23kg perboom per jaar bedroeg;
4.beurtjarigheid en 5.hetnietvolledig uitvoerenvande grondbewerking omdat
een circa 50cmbrede strook inhetmiddenvan deboomstrook nietbewerkt maar
met herbicidenwordt behandeld.
Wélduidelijk isde invloed geweest ophet kaliumgehalte indebladeren.Bij
debehandelingen CC,CM,MC enMMwaren degehalten in 1980voor Cox's respectievelijk 1,66; 1,48; 1,45 en 1,48%K;voor Boskoop: 1,37; 1,23; 1,16 en 1,24%
K.Hetmulchenvangras opdeboomstrook, inplaatsvanop de grasstrook,heeft
dus alléénverhogend opdekaliopname gewerkt alsde grond, zoalsbij chemische
onkruidbestrijding,nietwordtbewerkt.
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Project PFW11(IB111): Betekenisvanstikstof voor opbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P.Delver
St-Ckstofbemesting,

plantdiahtheid

en

boomstrookbreedte

ZoalsinhetverslagvanprojectPFW10voordezeproefalwerdvermeld,had
deopbrengstanalysevoor 1981,hetlaatsteproefjaar,slechtsbetrekkingopde
blokkenIIenIII.Deopbrengstgegevenszijnvermeld intabel35.Hetgingbij
dezeproefomdevraagofbijhetvaststellenvandestikstofgiftrekeningmoet
wordengehoudenmetdeplantdichtheid.BijprojectPFW10werdalvermelddat
deproefwerdbeïnvloeddoorgrotevariabiliteit,veroorzaaktdoordiversefactoren.Daardoorkondendeopbrengstverschillenveelalnietbetrouwbaarworden
aangetoondenkandehierbovengesteldevraagnietmetzekerheidwordenbeantwoord.Alsdegegevensoverdeopbrengstendestikstofgehalteninhetbladover
alleproefjarengezamenlijkwordenbekekenkomenechterdevolgendetendenzen
naarvoren:
1.Bijeenzesrijigebeddenteeltmet3330bomenperhaishet trajectvanoptimalestikstofgiftenwaarschijnlijksmal:zowelbijweglatenalsbijoverdrijven
vandebemestingtredendoorverminderdebloemaanlegspoedigsterkeopbrengstdepressiesop.Inheteerstegevaldoorbeurtjarigheid alsgevolgvanstikstofgebrek,inhettweedegevalvermoedelijkdoorlichtgebrekincombinatiemeteen
hogestikstoftoestandvanhetgewas;
2.Bijhetenkele-rijsysteemwaarbijgrasstrokenwordentoegepastleidthetweglatenvandebemestingsterkertotverminderdebloemaanlegenbeurtjarigheid
naarmatedichterwordtgeplant (zieooktabel35,laatstekolom).
3.Bijhet3,95x2,05msysteemwasdeopbrengststijgingdoorgiftenhogerdan
70kgNperhamindersterkdanbijdetweedichtergeplanteenkele-rijsystemen.
Ditkanopeenwatlagerebemestingsbehoeftewijzen;
4. Alsinenkele-rijendichterwordtgeplantverschuiftdeinvloedvandebemestingopdeproduktievanbevorderingvandegroei(betervol-groeien)naar
bevorderingvandebloemaanleg.
Tabel35.OpbrengstvanSchonevanBoskoopbijvijfstikstofgiftenenhetrelatiefinproduktieachterblijvenvanonbemestevergelekenmetbemeste
veldjes.
Plantsysteem
(m)

Boomstrook

Opbrengst1981
KgN per ha
0

70

140

210

280

0Nin%va
70-210kgf
perha

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

breed
breed
breed

7,1
7,4
14,1
19,7

10,1
10,2
13,9
23,9

9,3
10,3
15,5
20,4

8,9
10,9
17,3
22,0

6,6
11,4
15,5
25,1

75
71
91
89

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

smal
smal
smal

6,3
11,7
16,8

10,1
14,4
18,8

11,0
13,6
20,4

9,9
15,5
21,1

12,0
15,8
21,7

61
81
83

Indezeproefisookditjaarweergrondonderzoekuitgevoerdopnitraat-en
ammoniumstikstofinopvolgendelagentot60cmdiepteindeboomstrokenofde
bedden.Erwerdbemonsterd op16maart,2juni,4augustusen18oktober.Naast
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de indringing vankunstmest-stikstof inhetprofiel onder invloed van neerslag
kwam inde loopvanhet seizoenweer een invloed vanhetmulchenvan gemaaid
gras opdeboomstrokenbij deenkele-rijen naarvoren.Hierdoor kwamen inde
bovengrond veel hogerenitraatgehalten voor,vergelekenmet debeddenwaar niet
wordt gemulcht.

'Stikstof-mineraal'-onderzoek

in

praktijkaanplantingen

In 1978-1980werd eenonderzoek uitgevoerd over dehoeveelheid minerale
stikstof (nitraat+ ammoniak-stikstof)inboomstrokenvanGoldenDelicious-aanplantingen indiverse teeltgebieden.Het CADvoor Bodemaangelegenheden inde
Tuinbouwverzamelde de grondmonsters endegegevens over de aanplantingen.Er
werd eenbegin gemaaktmet derapportering vandit onderzoek.

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

Plantdiahtheid,

stikstofbemesting

en kaliumgehalten in het blad

Ook in 1980werdenvande appel SchonevanBoskoop op perceel 22bladmonsters
geanalyseerd.De gegevens vandezebijdeprojecten PFW 10en 11 al besproken
proef kwamen in 1981 terbeschikking. Uit devan 1973 af jaarlijks verkregen
analyses zijn devolgende invloedenop dekaliumgehalten waargenomen:
1.Vanaf het eerste tothetvierde jaarnahet planten in 1972vond er een sterke daling plaatsvan circa 1,6%naar 0,8%K;
2. Inde latere jarenweerspiegelde debeurtjarigheid zichook indekaliumgehalten:bij eenmatige opbrengst lag dit circa 0,1%Khoger danbij eengoedeopbrengst;
3.Stikstofgebrek op niet-bemeste veldjes ging samenmetveel hogere gehalten
aankaliumvergelekenmet bemesteveldjes.Ditverschilwas hoger naarmate dichterwas geplant;
4. Opbemesteveldjeswarendekaliumgehalten iets lagernaarmate dichter was
geplant.Dit effectkandoor drogerebodemomstandigheden zijnveroorzaakt;
5.Bij de enkele-rij systemenwordt gemaaid gras opdeboomstroken gebracht.
Doorvertering komthieruit onder anderekaliumvrij. De invloeddaarvanwerd
merkbaar in eenhoger kaliumgehalte vanhet appelblad vergelekenmet debedden
waar namelijk nietwordt gemulcht.Bij de enkele-rijen namende kaliumgehalten
bovendien nog iets toemet tussen 70 en 280kgN opklimmendemestgiften.Dit
wordtverklaard doorhogere grasprodukties,dus groterehoeveelhedenmulch op
deboomstroken.

Bodembehandeling, kalibemesting en

druppelbevloeiing

Op perceel 7 teWilhelminadorp ligt een in 1975geplante proefwaarinvier
bodembehandelingen worden toegepast.De invloed daarvan opdekaligehalten is
reedsbijhetprojectverslagPFW 10besproken.Dezebehandelingen zijn onderverdeeld inveldjeswaarop acht combinaties voorkomenvan geen ofwel kalibemesting
(vanaf 1976jaarlijks 300kgK2O perha)met druppelbevloeiing indrieverschillende perioden tussen 1mei en 15september.
Dedoor debemesting zo langzamerhand sterkverhoogdekalitoestand heeftbij
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beide rassen alvandebeginjaren af opbrengstverhogend gewerkt.Het lijkt erop
dat dit effectmede afhankelijk wasvan de omstandigheid of erwel of geenwater
werd gegeven.Bij Cox'sOrangePippingaf debemesting op nietbedruppelde veldjes in 1981 een9,9% hogere opbrengst,opbedruppeldewas dit slechts 4%.
Het tweedeproefras, SchonevanBoskoop,reageerde nogwat sterker.Het staat
ook als gevoeliger voor kaliumtekort bekend.Hier bedroeg de opbrengstverbeterin
15,0%,respectievelijk 12,8%.
Bij debladanalysewerdenonder anderebladgewichten bepaald.De bemesting
had bijCox's géén aantoonbare invloedmaar bijBoskoopwerd een betrouwbaar
verschilvan 11%gevonden tengunstevandebemesting.
Deveronderstelling ligtvoor dehand dathet effectvan dekalibemesting in
deze gecompliceerdeproef afhankelijk zal zijn geweestvandiverse anderebehandelingen zoalsdewatergift (ziehiervoor),deonkruidbestrijding endemaaimethode.Hoewel debodembehandelingen op zich geen aantoonbareverschillen in
opbrengst hebbenopgeleverd (zieproject PFW 10)lijken zehet effectvandekalibemesting wel tehebbenbeïnvloed. Zobedroeg dit effectvoor deopbrengst van
Boskoop bijdeobjecten CC,CM,MC enMM (voordebetekenis zieprojectPFW 10)
respectievelijk 3,1; 19,3;11,2en 24,2%. Ditwijst erop dathet nietmeerbewerkenvandeboomstrook, zoals gebruikelijk bij de chemische onkruidbestrijding
enhetmulchenvan gemaaid gras op deboomstrook debehoefte aan kalibemesting
verminderen. Bij Cox'skwam alleen een zwakker positief bemestingseffectnaar
vorenbij chemischevergelekenmetmechanische grondbewerking.
De gegevensvandebladanalysevan 1980lieten sterkuiteenlopende gehalten
aankalium zien.Voor Cox's lagen dezeperveldje tussen 0,83% en 1,96%K,voor
Boskoop tussen 0,69% en 1,55%K.Develdligging was een sterk storende invloed:
vooral aande luwe zijdevan eenN-Zhaag kwamenbelangrijk hogere kaligehalten
voor,vermoedelijk door lagereverdamping.
Het druppelen enuiteraard debemesting hebbenbijbeide rassen eenpositiev«
invloed op dekaliumgehalten inhet blad gehad.Voor debehandelingen 'nietdruj
pelen, zonder ofmet bemesting' en 'druppelenvan 1mei tot 15september,zonde]
ofmet bemesting'waren de gehaltenbij Cox's respectievelijk 1,08; 1,50; 1,37
en 1,69% K.Voor Boskoop:0,95; 1,24; 1,10 en 1,40%K.Verder bleekdat inbeid
gevallenvooral hetvroeg druppelen (indeperiode 1m e i -15juni)kaliverhogen«
werkte.Debemonstering vanhetbladvond begin augustus plaats.

ProjectPFW49(IB305): Stipinappel
P. Delver

Toepassing vruahtanalyse voor de praktijk
In 1980werd een omvangrijk onderzoek uitgevoerd om debruikbaarheid van
vruchtanalysevoordevoorspellingvandebewaarbaarheid van twee appelrassent
toetsen,namelijk Cox's OrangePippin enSchonevanBoskoop.Het onderzoekwerd
voorbereid enbegeleid door het Sprenger Instituut,het Centraal Bureau van
Tuinbouwveilingen,de Tuinbouwvoorlichtingsdienst,het Bedrijfslaboratoriumvoc
Grond- enGewasonderzoek teOosterbeek enhet Proefstationvoor deFruitteelt.
Enkelehonderdenvruchtmonsters uit alledelenvanhet landwerden verzameld,
geanalyseerd door het Bedrijfslaboratorium terwijl overeenkomstige partijen
door het Sprenger Instituut werdenbewaard. Bedoeling was uiteraard omdevrucV
samenstelling endaarvanvooral de Ca-,K- enMg-gehalten, tevergelijkenmet
bewaarresultaten. Ditonderzoekheeftweinig informatie opgeleverd omdat in195
vrijwel alle partijen goed bewaarbaar waren endeCa-gehalten ookvoldoendehoc
bleken tezijn.
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In 1981werd beslotenhetonderzoek teherhalen,vooral omdatverwacht werd
dat devruchtdracht als gevolgvannachtvorst inapril aan dematige tot lage
kant zouuitvallen en erdus stip en/of zachtkonwordenverwacht.Het animo bij
fruittelers om op eigenkostenvruchtanalyses teOosterbeek te laten uitvoeren
was echterveel kleiner dan in 1980watmet de snelle afzet,kortebewaarduur en
hoge prijzen inverband stond. Omhet onderzoek toch telaten doorgaanwerd beslotendevruchtanalyses doorhet laboratorium teWilhelminadorp telaten uitvoeren.Erwerden zo54monsters Boskoop en 62monsters Cox's geanalyseerd. Over
de bewaarresultatenvan debijbehorende partijen zijndoor het Sprenger Instituut
nog geenmededelingen gedaan.Welblekende Ca-gehaltenveel lager te liggen dan
in 1980:aanhetvoor goedebewaarbaarheid gewenste gehaltevanminstens 6,0 mg
Caper 100gvruchtvlees voor het ras SchonevanBoskoop werd toendoor demeestepartijen ruimschoots voldaan.In 1981 echter had slechts 33%van de ingezondenmonsters eengehaltevan 6,0 mg Caofhoger, terwijl 48%respectievelijk 19%
gehaltenbezaten indeklassen 5,0-5,9mg Ca en4,0-4,9mg Ca.Bij deze klassen
zijn enkeleprocenten respectievelijk duidelijkeverliezen aan stip of zacht te
verwachten.
Voor eengoedebewaarbaarheid vanCox's OrangePippin-vruchten is een gehalte
vanminstens 5,5mg Caper 100gvruchtvlees vereist.Ookbij dit ras kwamen in
1981 nogalveel lage gehaltenvoor. Slechts 12%vandemonsters zat inde klasse
5,5mg Caofhoger.Verder bezat 35%een gehalte tussen 4,5 en 5,4mg, 50%een
gehalte tussen 3,5 en4,4 mg Caen 3%had nog lagere gehalten.Bijdehelft van
departijen zoudus duidelijk stip of zachtkunnenwordenverwacht.Er zijnnog
geenbewaarresultaten bekend.

Regionaal

onderzoek

Ookvoor debewaarspecialist vanhet Consulentschap voor deTuinbouw NoordOostNederland zijneengroot aantalvrucht-enbladmonsters geanalyseerd,namelijk 98respectievelijk 20Cox's Orange Pippin en 60respectievelijk 20Lombarts
Calville,benevens 4monsters Elstar-vruchten.Bijdevruchtenvan de tweeeerstgenoemde rassenwas sprakevanherhaaldebemonstering inde zeswekenvóór de
normale pluktijd.Het ging erhierbij om,de invloed vanhet tijdstip vanplukken op deminerale samenstelling telerenkennen.

Vruohtmetingen
Het onderzoek over de invloed vanweersfactoren,voornamelijk de temperatuur,
ophetuitgroeienvanCox's OrangePippin-vruchtenwerd voortgezet.Met tussenpozenvan twee tot zesdagen,samenvallend metveranderingen inhetweer,werdendiameters gemetenaan grote aantallenvruchten.Bedoeling is enerzijds meer
te leren over de achtergrond van de jaarinvloed opde gevoeligheid van vruchten
voor stip en zacht.Anderzijds dienen demetingen omde invloed vandruppelbevloeiingvast testellen (projectPFW53).

Bespuitingsproef

met

fosfaat

In 1980zijn inbufferrijenvandeproef opperceel 7over druppelbevloeiing
bespuitingen uitgevoerd met enkele fosfaatverbindingen. Indezerijen staanvier
appelrassen. Inhetvorige jaarverslag (blz. 71-72) zijn over deze proef almededelingen gedaan,onder andere over debewaarresultaten vankorte tijd bewaarde
James Grieve.Het ras Jonathan dat tot 9maart werd bewaard vertoondeveel zacht.
Weinig zacht (13%)werd gevonden invruchtenvan onbespoten kaliarmeveldjes,
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terwijl opdezelfde,maarkalirijkeveldjes 38%zachtvoorkwam. Op kalirijke
veldjeswerdenvoorts devolgendeverliezen aan zacht gevonden: bespuitingen
met tripelsuperfosfaat, ammoniumfosfaat,kaliumfosfaat encalciumchloride respectievelijk 15%,9%, 28%en4%.Bemesting met 300kg P 2 0 5 perhahad geeneffect: 37%zacht.
Het rasKarmijn dat eveneens tot 9maartwerd bewaard had geen afwijkingen.

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Van elkvanbeide rassen Cox's Orange Pippin enSchonevanBoskoopwerdenvan
dezeproef opperceel 7van alle 96veldjes vruchtenbewaard. SchonevanBoskoop,
bewaard tot 22januari 1981,vertoonde gemiddeld 10%stip.Ditwarenvruchtenvai
uitsluitend matig tot goed dragende bomen.Partijen afkomstig vanmet kalibemeste,druppelbevloeide ofmet herbiciden opdeboomstrookbehandelde veldjes
vertoondenhetmeeste stip.Kalibemesting gaf ookmeer inwendigbruin en zacht
danonbemest.
Ookvan Cox's Orange Pippinwerdenvruchtenvanmatig tot goed dragende bomen
bewaard.Gemiddeld kwam slechts 1%stip+zacht voor.Tochkwamnog een tendens
naarvoren datmetkalibemeste endruppelbevloeide veldjes relatief het meeste
stip+zacht gaven.

Project PFW53(IB327):Druppelbevloeiingindefruitteelt
P. Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Op perceel 7,in 1975beplantmet deproefrassen Cox's OrangePippin en
Schonevan Boskoop beide opM.9,werd inverband methetnattevoorjaar pas laat
met druppelen begonnen.Deper dag perboom (ééndruppelaar) toegepastewatergiftenwaren indeperioden I,IIen III (respectievelijk 1mei tot 15juni; 15
juni- 1augustus; 1augustus - 15september)gemiddeld achtereenvolgens 0,
12,4en 10,7 liter.Bijwater geven inalledrie perioden (+++)werd,berekend
naar 1800bomenperha, 194mm gegeven. Indezeperiodebedroeg demet eenevaporimeter gemetenpotentiëleverdamping op 1meter hoogtebovendebomen 377mm,
wat slechts 75%isvandereferentieverdamping teVlissingen (504mm, opgave
KNMIberekend volgens demethode Penman).Ookuitvergelijkingmet depotentiëleverdamping teWestmaas,gemetenmet eenzelfde evaporimeter,komtde indruk
naarvorendat ineen goed beschutteboomgaard deverdamping op 1m hoogte boven
debomen lager isdan inhet openveld: tenopzichtevanWestmaas bedroeg de
verdamping bovendebomenvan perceel 7slechts82%.
In 1981 werd het aantal druppelpunten opperceel 7uitgebreid omdat inde
bufferrijen eenuit internationale samenwerking voortkomende proef over positie
enaantal vandruppeldoppen,werd aangelegd. Intensivering vanhet druppelen en
waterverliezennaar de ondergrond zouden invloed ophet grondwaterniveau kunnen
hebben.Daaromwerden inpeilbuizen grondwaterstanden gemeten opplekken inde
buurtvandruppelpunten enoponbedruppelde controleveldjes.Tijdens eenkorte
periodevan intensief druppelen,waarbij 28liter per boom per dagwerd gegeven
(continu:7uurx 4 liter)enwelkevolgde op 15dagen niet-druppelen, steeg
het grondwater vanaf eenniveauvan ± 120cmmet 30à40cmdichtbij druppelpunten enmet 15cmop controleveldjes.Druppelenmet enkele onderbrekingen per
dag leekminder invloed tehebben. Inverband met denivellerende invloed op
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druppeleffecten,welkevan grondwaterverhoging kanuitgaan,zal inde toekomst
eenniet tegrotedruppelintensiteit moetenworden toegepast.
Ookdit jaarwerdmetbehulpvan40 tensiometers op onbedruppelde enmet 80
opbedruppelde veldjes de invloed vanuitdroging enbevochtiging opdevochtverdeling inde grond nagegaan.De tensiometers stonden op 10,25,40 en60cm
diepte en op 20,30,40,50en 60cmafstand van (gedeeltelijk denkbeeldige)
druppelpunten,midden tussen tweebomen.Uit devochtverdeling/in druppelplekken
kwam de indruk naarvorendat toenamevandewatergiftenvan circa 8 tot 28
liter perdag niet zo zeerhet totalevolume bevochtigde grond doet toenemen
alswel demin ofmeer cylindervormige zone zeer natte grond onder de druppelaar
waarinwater totafstroming naar de ondergrond komt.
BijCox'sOrangePippinwerden omde 2tot 6dagenmetingenvande diameter
van gemerktevruchtenuitgevoerd,op onbedruppelde en ophet gehele seizoenbedruppeldeveldjes.De groei liepvoor beide categorieënvruchten tot circa 10
julivrijwel parallel,daarna groeiden zeopbedruppeldeveldjes 5% tot10%
harder.Hetmoment waarop devruchtgroei positief op druppelenbegon tereagerenbleek evenalsvorig jaar,ongeveer samen tevallenmet uitdroging vande
onderste bewortelde bodemlaag (±40cmdiepte) totbovenpF 2,3 (15cmkwikhoogte, 20 cBar).Verder bleek devoorsprongingroeidoor druppelen toe te
nemennaarmate de temperatuur overdag hogerwerd endan tevens naarmate ermeer
waterwerd gegeven.
Uit eenanalysevande oogstgegevens kwam slechts een zwakpositief effect
vandruppelen naarvoren.Ditmoetmede aanhet vrijkoeleweer in 1981 enaan
het ontbrekenvan langedrogeperiodenworden toegeschreven.Niettemin bleek,
evenalsvorig jaar,dat dewatervoorziening vooral inde tweede enderde periode
(15junitot15september) effectheeft gehad. Indeeerste periode (1mei tot 15
juni)wordtvaak geen of slechtsweinigwater gegeven.

Internationale

samenwerking bij onderzoek over

druppeVbevloeiing

Tijdens eenwerkbespreking inmaart 1981 teBologna (Italië)van dewerkgroep
'AGRIMED' (AgricultureMéditerranéenne), zijn afspraken gemaakt voor gecoördineerd onderzoek. Centraal staathet thema 'positievandruppelaars ten opzichte
vande stam,enaantal druppelaars perboom' omdat dit onderzoek efficiënter gebruikvandruppelwater mogelijk lijkt temaken.Erwordtmetverschillende gewassen gewerkt entenaanzienvandeuitvoering zijnuniforme gedragsregels opgesteld. Inhetkader vandeze door de 'DirectionGénérale de l'Agriculture'van
deEEG teBrussel gesteunde samenwerking ismet bufferbomenvanperceel 7een
proef opgezet.Deze omvatvier appelrassen,namelijk James Grieve,Karmijn de
Sonnaville,Jonathan enCox'sOrange PippinopM.9,waarbij 7behandelingen in
14herhalingen per raswordenuitgevoerd. Tweebehandelingen hebben betrekking
op afdekkappenwaarmee neerslag grotendeelswordt onderschept.Het watergeven
isgekoppeld aande 'grote'proef opperceel 7:hetwerd volledig uitgevoerd,
dus evenals indebestaande druppelproef vanaf 15juni.Uit de opbrengstgegevensvan 1981 kwamen geenbehandelingsinvloeden naarvoren.Het watergeven
heeft ookhetpercentage zacht enstip in tot 15september inde schuur bewaarde
JamesGrieve niet beïnvloed. Toch kwam ditpercentage gemiddeld op 13%uit.

druppeVbevloeiing

met zout water bij jonge bomen

Op eendeelvanperceel 10zijn twee rijen éénjarige Schonevan Boskoop op
M.9 geplant (herinplant,na appel). Hiermeewerd eenproef uitgevoerd overbevordering vanhet aanslaandoormiddelvandruppelbevloeiing met zoetof zout
gietwater (3gNaCl per liter).Dewatergiftenvarieerden: erwerd 1tot 5
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liter (afhankelijkvandebladontplooiing endeweersomstandigheden),3 liter
constant of 15liter constant per dag per boom gegeven.Verderwas de grond in
dehelftvandeproef doormiddel van plastic kappen afgedektwaardoor tot 13
september tot op 75cmvanaf de stammetjes ongeveer 200mm neerslagwerd onderschept.Vanaf 22juni tot 13september werd vrijwel ononderbroken gedruppeld.
Bijdemet 15liter per dagmet zoutwater bedruppelde bomen is in 66dagen per
boom totaal circa 3kg zout toegevoegd. Toch heeft dit geen zoutschadesymptomen
opgeleverd. Bijbomenmet plastic kappen,die zeer droog stonden,was zelfs
sprakevan eenbelangrijkeverbetering van de scheutgroeivergelekenmetniet-bedruppeld.Overigenswas de scheutgroei bij debehandelingenmet zouthoudend
water,vergelekenmet deovereenkomstigemet zoetwater steedsminder goed,vooral alsde grotewatergiftenwerdenvergeleken. Bij enkele aandeproef toegevoegde bomenLombartsCalvilleveroorzaakte hetdruppelenmet zouthoudend water,
15literper dag,opdenduur duidelijk magnesiumgebrek.

Proef over beregening en druppetbevloeiing

te Geldermatsen

Ter begeleiding van een in 1980 ingeplante proefmet appelsop de proeftuin
teGeldermalsen zijn43 tensiometers geplaatst.De gegevens zullenwordengebruiktvoor hetvaststellenvanhetwaterregiem. Zeworden aande afdeling van
hetproefstation terbeschikking gesteld.

Gebruik van tensiometers in de praktijk
Op zes bedrijven inZeeland,deBetuwe enLimburg zijn totaal op 12proefplekken 26 tensiometers benevens 12grondwaterstandsbuizen geplaatst.Bedoeling is,hetwerkenmet tensiometers indepraktijk te introduceren.

Project PFW62(IB353).Interpretatievandebladanalyse als basisvanhet
bemestingsadvies voor appelenpeer
Devoedingstoestandvan eenfruitgewas kandoormiddel vanbladanalyse goed
worden geïnterpreteerd mits rekening wordt gehoudenmet een aantal factorendie
de gehalten,naast de opnamevanvoedingsstoffen,eveneens beïnvloeden.Dit zijn
bijvoorbeeldderas-onderstamcombinatie,devruchtdracht,de leeftijd,interactie;
tussende gehalten onderling,endeneerslagverdeling indemaandenvóór de
monstername.
Over deze factoren bestaat indebodemkundige afdeling ruime ervaring aangezienbladanalyse al sedert circa 1950op grote schaal inhet onderzoek wordt
toegepast.Deze ervaring dient echter geordend teworden opdat,doormiddel van
een correctiesysteem analysecijfers wordenverkregen die de voedingstoestand
zuiverderweergeven dan totnu toebij de gebruikelijke werkwijze het geval is
geweest.Doel vanhet project isnu,eenverantwoord systeemvan correctie en
interpretatie op te stellen.Daarnaast dient,opbasisvan deze voedingstoestand
eenbemestingsadvies tewordenopgesteld datrekening houdtmet zowel devoeding
toestandvanhet gewas alsmet enkele bodem- en gewaseigenschappen.
In 1980 zijncirca 150bladmonsters verzameld ommeer teweten tekomen over
de invloedvanweersomstandigheden,plantdichtheid enpositievanhet bemonsterd
blad op de scheut.Tenslotte zijnvanveelbelovende nieuwe rassen,evenals van
appel opdiverse onderstammen bladmonsters verzameld.
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Project PFW 14:Onderzoek naardeachtergrond vanderelatie groei-vruchtbaarheid bij vruchtbomen
J.Tromp

Regulatoren
Vande in 1980begonnen potproefmet tweejarige boompjesvan Cox'sOrange
Pippin,waarin de invloed van enkele gibberellinen (GA3,GA4,GA7 en GA4+7,
concentratie 500dpm)enhet tijdstip van toediening (tijdensvollebloei,twee
ofvier wekendaarna)op groei enbloemknopvorming centraal staan,worden enkele
uitkomsten intabel36gegeven.De spreiding indeuitkomstenwasvrij groot.
Derhalvekan alleen aan groteverschillen enige betekenis toegekend worden.Zo
kanwatbetreft de groei slechtsworden geconstateerd datdebespuitingen tijdens
vollebloei eengering positief effect hebben gehad.Bij devroegste bespuiting
hebbenGA3 envooral GA7 enGA4+7hetpercentage bloemknoppen opde kortloten
aanzienlijk verlaagd,dit integenstelling totGA4dat nauwelijk enige invloed
had. Indebeide lateruitgevoerde behandelingen haddenGA3 enGA4geen invloed;
GA7 enGA4+7warennog zeer effectief hoewel inminderemate danbij debespuiting tijdensvollebloei.Hetuitblijvenvan enige invloed vanGA4 op de
bloemknopvorming ismerkwaardig,vooral gezienhet feitdatGA4 inhet tegengaan
van ruwschilligheid bij appel juistwerkzamer isdande andere gibberellinen
(Jaarverslag 1980,blz.48).
Tabel 36.Scheutgroei (cm)enbloemknopvorming opkortloten. Bloeiwaarnemingen
uitgevoerd invoorjaar 1981;uitkomsten uitgedrukt als percentage
vanhettotaalvanbloemknoppen envegetatieve knoppen.
Gem.E cheutgroei/b jom
Volle
bloei
Onbehandeld

GA3
GA4
GA7
GA4+7

210
185
234
199

Percentag ebloemknoppen

+ 2weken

+ 4weken

Volle
bloei

149
166
156
160
197

176
157
177
201

28,8
42,6

8,4
12,7

+ 2weken

+ 4weken

51,7
49,4
47,7
13,1
16,1

51,4
52,7
30,1
21,3

Bij een soortgelijke proef begonnen in 1980met Cox'sOrange Pippin (éénjarige
boompjes)werden dezelfde gibberellinen 'vroeg' (enkelewekenna debloei)of
'laat' (omstreeks hetbeëindigenvan de scheutgroei) toegediend.Het spreektvanzelf dathier alleen debloemknopvorming opdenieuwe scheutenwerd bestudeerd.
IndezeproefwarenGA3 enGA4weinig werkzaam. GA7 enG A 4 + 7 warenwederom van
sterk nadelige invloed op debloemknopvorming met namebij de late toediening.
In eenkleine inéénvan deklimaatkamers uitgevoerde proefmet drie jaar
oudeboompjesvanGoldenDelicious bleek eenG A 4 + 7 bespuiting van 800dpm enkele
dagennavolle bloeiuitgevoerd sterknadelig voor debloemknopvorming tezijn.
De scheutgroei werd bevorderd.Eenzelfdebespuiting werd uitgevoerd circa acht
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De invloed van de voahttoestand
van de grond en de voorziening
de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten

met kalium op

Indeze proefmet GoldenDelicious,die in 1979werd ingezetwerden in 1980
vier behandelingenmet elkaarvergeleken (Jaarverslag 1980,blz. 77),teweten
tweevochttrappen inde grond ('droog'en 'nat')elkgecombineerd met eenhoge
en een lagekaliumgift. In 1981 werd elke groep in tweeën gesplitst,het ene
deelwerdwel enhet anderenietmetkalium bemest.Erwaren dusbinnen elke
vochttrap vier behandelingen:-K,-K;-K,+K;+K,-K; +K,+K.Debedoeling is
het effectvan 'reserve'kalium (opgebouwd in 1980) tescheidenvanhet effect
van inhet lopende jaar 1981 'nieuw'aangeboden kalium opdemineralenvoorziening (kalium,calcium,magnesium, stikstof en fosfor)vanbladeren envruchter
De chemische analyses zijnnogniet gereed.
Watbetreft devruchtgroei bleef debehandeling -K,-Kduidelijk achter bij
de anderebehandelingen. Overigens waren deverschillen klein.Erwas van
scheutgroei inditderde groeijaarnauwelijks sprake,wat zeker tendele aande
goedevruchtdracht is tewijten.
De proef wordt inhetvoorjaar van 1982beëindigd,nadat bloemtellingen zijn
verricht.

Project PFW60:Degroeistofhuishouding inrelatietothetgedragvandeboom
J.Tromp

Na nogalwat aanloopmoeilijkheden ishet gelukt tweebiologische toetsen ter
bepaling vangibberellinen (degerst-endospermtoets énde sla-hypocotyltoets)
inredelijkemate operationeel temaken.
Vanaf aprilwerd eensper tweewekenvruchtbeursenvan eenperceel Cox's
OrangePippinbemonsterd. Debedoeling ishierinhet gehalte aan gibberellinen
tebepalen.De techniek vande extractieenvooral de zuivering vande extracten
geeftnog problemen.

AFDELING FYTOPATHOLOGIE

Project PFW 51:bastaantasting bij appelenpeer
H.A.Th,vander Scheer

Dehuidigebehandeling vankankers bijvruchtbomen,veroorzaakt door
Nectria
galligena,
omvathetwegfrezenvanhet aangetasteweefsel enhet daarna insmeren
vandewondmet eenwondontsmettingsmiddel.Omdatdezebehandeling tijdrovend
is, werd gezocht naarmiddelen die rechtstreeks opdekankers gesmeerd deze
afdoende zouden inactiveren. Zowerden twaalfhoutconserveringsmiddelen beproefd
opkankers bijCox'sOrangePippinenJames Grieve.Eenaantalvan dezemiddelen
onderdrukte inderdaad gedurende eenaantalmaanden nabehandeling vande kankers
inmaart 1981 de sporulatievolledig.Geenvandemiddelendoodde echter de
schimmel inhet aangetasteweefsel.Indeherfst van 1981werd de schimmel inde
meestekankers danookopnieuw actief enhervatte dezedevorming van ascosporen.
Tweehandelsprodukten opbasisvankopernaftenaat 8%vloeibaar -OborexK.B.8%
en Impralinekoper -warennoghetmeest actief inhet onderdrukkenvan de
sporulatie.
Op percelenmet een alwat ouderebeplanting die nietmeer zoveel jarenmee
hoeft, ishetmisschienvoldoende om economische schade tevoorkomen als de
kankers slechtsworden ingesmeerd met kopernaftenaat inplaatsvan ook nog
uitgefreesd.Eventueel zou alsaanvulling op debehandelingmet kopernaftenaat
eenkeervakermet éénder systemische BCM-fungiciden indeherfst enwinter
gespotenkunnenworden.Op Cox'sOrangePippinwordtmomenteel eenmeerjarige
proef uitgevoerd omhet effectvandergelijkemaatregelenop deverkankering,
deproduktie enhet optredenvanAfeciria-vruchtrot teonderzoeken. Inhet eerste
jaar na aanvangvande proef ontstonden er ongeveer 30%minder kankers inde
bomenwaar dekankers behandeld warenmetkopernaftenaat,dan indebomenwaar
dekankers nietbehandeld warenofwarenuitgefreesd en ingesmeerd met Topsin M
pasta.Dit resultaat dientvermoedelijk teworden toegeschreven aanhet verschil
in tijdstipvanbehandelenvandekankers tussende objecten:hoe eerderbehandeld,des teminder kankers ontstonden er.Eveneens ontstonden erminder
kankers naarmate ervaker werd geneveld indeherfst enwintermet 3kg TopsinM
in 1501water perha. Ineen zelfde tijdsbestek kunnen ongeveer drie àvier maal
zoveel kankers behandeld wordenmetkopernaftenaatdanwordenuitgefreesd en
ingesmeerd met TopsinM pasta.

ProjectPFW50:Vaststellen vandeeconomische schadedrempel voor appelmeeldauw
H.A.Th,vander Scheer

De invloed vanmeeldauw op deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht bij
appel,werd onderzocht.Daartoewerden in 1981 bij zesjarigebomenvande rassen
Cox's Orange Pippin,GoldenDelicious enKarmijnde Sonnaville verschillende
niveau'svanbladaantasting gerealiseerd doormiddelvan inoculaties enbespuitingenmet LuxanDinocap 25%enBayleton Speciaal-spp.Erwerd geenverband
gevonden tussendematevan aantasting in 1981 -varieerend van 0-25% bij
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Cox'sOrangePippinenvan0-40%bijdebeide andere rassen-endeproduktie
ofhetgemiddeld vruchtgewicht indatjaar.Devruchten zijnniet beoordeeld
opverruwing.
Evenals invoorgaande jarenwerdhetverloopvandeaantasting door Podosphae:
leuaotriaha
(appelmeeldauw)en Venturia
inaequalis
(appelschurft)bijdeappelrassen Cox'sOrangePippin,Golden Delicious,James Grieve enJonathanonderzocht opvijf kavels inZuidelijkFlevoland.Eendeelvanelkderkavelswerd
tot eindmeibespotenmetShell Captanomdetiendagenvanaf eindmaarten
met Bayleton Speciaal-sppomde twintig dagenvanaf vlakvoor debloei.Ophet
andere deelvanelkderkavelswerdmetdeze fungicidendoorgespoten- maarnu
beideomde twintig dagen- toteind juli.
Er tradmetuitzonderingvanJonathan,weinigmeeldauw op.Wanneernaeind
meidebespuitingen achterwegewerden gelaten,trad indebetreffende veldjes
ineerste instantiemeer bladaantasting opdanindeveldjes waarwerd doorgespoten.Later -injulienaugustus -wasditniet ofnauwelijksmeer hetgeval.
Inhetobjectwaarinwerd doorgespoten,wasinaugustus slechtsopéénveldje
met Jonathanvandetopbladeren aande langlotenmeerdantienprocent aangetast
Inhetandere objectwasditopvier veldjeshetgeval enweldriemaalbij
Jonathan enéénmaalbijCox's OrangePippin.
Tussendebeide objectenmetverschillende spuitschema's konden geenbetrouwbareverschillen inaantastingvanbladeren envruchten doorde schurftzwam
wordenvastgesteld.Welwezen deresultaten inderichtingvaneengunstig
effectvanhetdoorspuiten ophettegengaanvandeaantasting.Wanneer debespuitingennaeindmeiachterwegewerden gelaten,waren erbijdepluk duidelijk
teveel-meer danéénprocent-aangetaste 'GoldenDelicious'-vruchtenaanwezig
BijJames Grieve enJonathanwasindatgeval ongeveer éénprocentvande
vruchten aangetast;bijCox's Orange Pippinkwamendaarentegen geen aangetaste
vruchtenvoor.Erwerd bijJonathanenJamesGrieve eenrechtlijnig verband
gevonden tussendepercentages aangetaste vruchtenbijdepluk (x)endievande
scheutenmetaangetast blad opdattijdstip (y);deregressie bedroeg respectievelijkx=0,06y-0,40enx=0,06y-0,61.

Project PFW34:Toetsingvanfungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,vanderScheer

Aardbei
In 1978endedaarop volgende jarenwerd intoenemendemate vruchtaantasting
doordeschimmel Gnomonia eomari waargenomen.Inhetvoorjaar tredendeeerste
symptomenreedsbijhet strekkenvandebloemstengels op.Erontstaan bruine
vlekjes opdebloemknoppen enbloemstengels.Ineenwat later stadium vindt
aantastingvandekelkblaadjes endeonderkantvandebloembodem plaats.Vandaaruitgroeitde schimmel indevruchtsteel endejongevrucht,welkeverdrogen.Aantastingineennogwat later stadium leidt totsnelle rottingvan
(bijna)rijpevruchten.Eveneens inhetvoorjaar ontstaanopdebladerendonkere
vlekjes,dielateruitgroeien totonregelmatig gevormde,somsdoor nerven scherj
begrensde vlekkenmeteendoorsnede totwelvijf centimeter.
Invitro eninvivowerden eengroot aantal fungiciden getoetst ophuneffect
opde ziekteverwekker.VandeinNederland opaardbei toegelatenmiddelenvertoondenBenlate enTopsinM debestewerking.Huneffectwerd nog overtroffen
door datvande niet-toegelatenmiddelen Baycor enLuxanFungaflor.Gezienhet
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vroege tijdstipwaarop inhetvoorjaar deeerste symptomen teveldewordenwaargenomen,zullen er reedsvoor debloei bespuitingen met een effectief fungicide
moetenworden uitgevoerd.
Inverband methetvoornemen omde toepassingvanmethylbromide inNederland
geheel teverbieden is eenproef opgezet omdewerkingvanmogelijk alternatieve
middelen te toetsen tegenbodempathogenenbij aardbei,waarbij denadruk wordt
gelegd opbestrijding van Verticillinm-verwelkingsziekte.
De proefwordtuitgevoerd op deproeftuin 'Noord-Brabant' teBredaen de grond is tevoren besmet
met inzand gekweektemicrosclerotiënvan de schimmel,geïsoleerd uit een
zieke aardbeiplant.

Appel
Enkele fungiciden met een goede curatievewerking tegen de schurftzwam Venturia inaequalis,
zoals Baycor,Delan,Luxan Dodine 65%spuitpoeder en Rubigan
werden getoetst ophun effect op de sporulatie vanschurftvlekken op appelblad.
Ongeveer tweeweken na toepassingwas de sporulatie vanelk derbespoten vlekken
met dehelft verminderd invergelijking met onbespoten vlekken.
Beschimmeling vanhetklokhuis en daaruit voortvloeiende rottingvan het
vruchtvlees vormt eenprobleembij appels vanhet ras Gloster.De aantasting
wordt veroorzaakt door schimmels die inmeerderheid behoren tot de geslachten

Alternaria,

Coniothyrium,

Fusarium en Stemphylium. Bespuitingenomdetiendagen

tijdens debloei en in deperiode daarna tot aan deplukmet eenmengsel van
TopsinM enOrthocide 83Phadden geen effect.De symptomenkwamenmeervoorbij
goed gekleurde vruchten danbij slecht gekleurde.Bewaring gedurende viermaandenbij 4°C deed het aantal aangetaste vruchten en demate van aantasting niet
toenemen;enkelewekenbij 18°Cdaarentegenwel.Deze toenamewas sterker als de
periodemet 18°Cvielna debewaringbij 4°C dan ingeval deperiode met 18°C
direct aansloot bij depluk.
De suggestie datbespuitingen met Pallinal M zachtbij vruchten van Golden
Delicious zouden veroorzaken,bleek onjuist.Invergelijkingmet bespuitingen
met SM-55 traden geenverschillen op inhoeveelheid zacht en rot tijdens debewaring gedurende achtmaandenbij 4°C.
Onderzochtwerd (enwordt) ofde aanwezigheid vanwortelknobbelsbij leverbare
bomenvanhet rasGolden Delicious opM.9v.v. enhet verwijderen van dergelijke
knobbels de groeien devruchtdracht beïnvloeden.Evenals invoorgaande jaren
groeiden debomenmetknobbels bij aanvangvan deproef (voorjaar 1977)minder
sterk dan debomen zonderknobbels.In 1981konden geenbetrouwbare verschillen
inproduktie meerworden aangetoond tussen de objecten.
Inhet voorjaarvan 1980werd Golden Delicious opM.9v.v. geplant,metverschillende aantallen en ingrootte variërende knobbels.Ditmethet doel de ontwikkeling van de ziektesymptomen inde loop der tijdna tekunnen gaan.Bij de
helft derbomenwerden deknobbels voorhet plantenverwijderd. Indecember 1980
werd voorhet eerst een deelvan debomen gerooid en toenbleek datvanverschuivingen indemate van aantasting (nog)geen sprakewas.Tegengesteld aan
deverwachtingbezaten allebomenknobbels,ook debomenwaarbij deknobbels
warenverwijderd voorhetplanten.'
Appelbomen zonderwortelknobbels werden geselecteerd uit tweepartijen Cox's
OrangePippin opM.9waarin 50respectievelijk 4%van debomenknobbels bezaten,
en indecember 1980opgepot.Na oprooien innovember 1981bleken 16respectievelijk 6% van debomen alsnogknobbels tebezitten.
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Peer
Onderzochtwerd ofgezonde perebomen-Conference enBonne Louise d'Avranches
beideopKwee C-dienaastbomenmethoningzwam (Armillaria
meiled) stonden,
beschermd kondenworden tegen aantasting. Daartoewerden zeinhetvoorjaarvan
1979en1980aangegotenmet3%boorzuur,2%formalineof3%Maneltra-Boriumin
101waterperboom.In1980vertoondendebomendieaangegotenwarenmetboorzuurofboraat,krullingenmisvormingvandebladeren;vermoedelijk eengevolg
vanboriumvergiftiging.Eerst in1981trad aantastingbijenkele proefbomenop.
Verschillen tussendeobjecten inaantal aangetaste bomenwaren echterniet
aantoonbaar.

Zure

kers

Een goede b e s t r i j d i n g van t a k - en b l o e s e m s t e r f t e b i j m o r e l , v e r o o r z a a k t door
Monilinia taxa, werd verkregen door twee b e s p u i t i n g e n met 0,1% Topsin Mof 0,15%
Rovral. De e e r s t e maal werd gespoten i n h e t groene-knopstadium, de tweede k e e r
toen ongeveer 50% van de bloemen geopend was. Twee b e s p u i t i n g e n met 0,15%
Daconil 2787 hadden geen e f f e c t .

Project PFW 33: Onderzoek naar i n f e c t i e s via de wortels en het rhizoom van aardbeiplanten, i n het bijzonder van rood w o r t e l r o t , stengelbasisrot en verwelkingsziekte
H.A.Th,vanderScheer

Van april 1976totenmetjuni 1980werden iederemaand optweeplekkenin
elkvantweepercelendiebesmetwarenmet Phytophthora
fragariae
grondmonsters
genomen.Deze grondmonsters werden onderzocht opaanwezigheidvanhetpathogeen
meteennamonsternameenmettussenpozenvaneenmaandnabewaring inafgesloten
plastic bakjesbij-1°Ctotmaart 1981.Hetonderzoekwerd uitgevoerdmetbehulp
vanvatbare aardbeiplanten alsvangplant envond plaatsbijongeveer 12°C.Een
duidelijk verband tussen aantoonbare besmettingvandegrondmethetpathogeen
endeomstandigheden teveldeofbewaarduurvandegrondbij-1°Ckonniet
worden aangetoond.Deindrukwerd verkregen datdeaantoonbaarheid vandebesmettingvandegrond vooralwerd beïnvloed door omstandigheden tijdens deuitvoeringvandebiotoetsen.
InsamenwerkingmetdeheerJ.deBruynvandeStichtingProeftuin NoordBrabant teBredawerden tweeveldproeven uitgevoerd. Indeeneproefwerdhet
effectvanverschillende doseringen AlietteenRidomil getoetstopstengelbasisrot,veroorzaakt door Phytophthora
oaatorum. Deze proefmislukte echter door ge
brek aanvoldoende aantasting.Indeandereproefwerdheteffectvandebeide
fungiciden getoetstoprood-wortelrot,veroorzaakt door Phytophthora
fragariae.
EenbespuitingmetRidomil ineendoseringvantenminste5kgin10001waterp<
hainoktober 1980over 'Confitura'-aardbeiplanten diebegin augustuswarengeplant,gafeengoedebestrijdingvandeziekte.Zo'nbespuitingwasminder effe
tief indien dezewerd uitgevoerd directnahetplantenofbijhergroei inhet
voorjaarvan1981.Eenbespuitingopdegenoemde tijdstippenmet50kgAliette
in 10001waterperhawasongeveer even effectief alseenbespuitingmet5kg
Ridomilin10001waterperha.Lagere doseringenvandestoffen (respectievelijk 10kgen1kg)haddenminder effectmetalsgevolgeengeringere produktie
Ineenkasproefwerden 'Sivetta'-aardbeiplanten inhetrhizoom geïnoculeerd
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metmyceliumvan Phytophthora oactorum envervolgensgedompeldinofbespoten
met0,15%Ridomil.Debehandelingenvoorkwamenuitbreidingvandeschimmelin
deplanten.Onbehandeldeplantenbegonnendaarentegenongeveerveertiendagen
nadeinoculatieteverwelkenalsgevolgvandeuitbreidingvandeschimmelin
hetrhizoomweefsel.
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Project PFW55(IPO 3-5-18): Biologieenbestrijdingvansecundaire (ofincidenteel voorkomende)insekteplageninfruitgewassen
D.J. deJong enH. Beeke

Fruitspint,

Panonychus

ulmi

Op appelwerd een zeer goedebestrijding van demijtenverkregen door eenbespuitingmet 0,1%Neoron 500,0,2% AA-KelthaneAP of0,1%Plictran 25W.Eenbespuitingmet 0,1% Folimat gaf een ietsminder goed effect.Na debespuiting op
11augustus bleefhetbestrijdingseffect tothet einde vanhet groeiseizoenbehouden.
Vermeende resistentie van spint ineen appelaanplant tegenPlictran 25Wberustte vermoedelijk op onvoldoende zorgvuldig spuiten.Door een proefbespuiting
werden despintmijten althanswel gedood.

Vruchtbladroller,

Adoxophyes

orana

Het onderzoek naar debestrijding van devruchtbladroller metmassavangst met
sex-feromoonvallenenmet paringsverhindering met feromoonverdampers werdvoortgezet insamenwerking metDrs.Van derKraan (IOB,Wageningen).
Hoewel ereenrupsenpopulatie vannormale omvang aanwezigwas,werden ermaar
weinig vlinders gevangen in devallen.Meerdere factorenkunnen dithebbenveroorzaakt,waaronder de aantrekkingskracht van de feromoonverdampers die op een
naburig perceel hingen.Welbleek hetmateriaalwaarvan devallenwaren gemaakt,
van grote invloed op de aantallen vlinders die gevangenwerden: transparant plas
ticvoldeed veelminder goed danwit plastic.
Het effectvan deparingsverhindering werd gemeten aanhet aantal rupsen dat
inde zomer aanwezigwas,inverhoudingmet het aantal rupsenvan de eerste
generatie.Deverdamperswerdennamelijk op 19mei vlakvoorhetbeginvan de
eerste vlucht opgehangen enkunnen dus indirect de aanwezigheid van de rupsen
inde zomerhebbenbeïnvloed. Hoewel ervanbeide generaties rupsen teveel
waren voor eenverantwoorde bestrijding ener danookmeer dan één procent
aangevreten vruchtenwerd aangetroffen,was het aantal rupsenvan de tweedegeneratie slechts 1,6maal zogroot als datvan de eerste generatie.Op percelen
met een goede bestrijding van devruchtbladrollermet insekticiden isdezevermenigvuldigingsfactor van dezelfde grootteorde.De toegepaste methodiek vanparingsverhindering lijkt dan ook een duidelijk bestrijdingseffect tehebbengesorteerd.

Perebladvlo,

Psylla

pyri

In samenwerking metmedewerkers vanhet IMAG,Wageningen,werd het bestrijdingseffect vanverschillende nevel-en snelspuitmethodieken op de perebladvlo
onderzocht. In tegenstelling tothet resultaat,behaald in 1980,kon dit jaar
geenverschil inbestrijdingseffect tussen debehandelingen - verschillende
hoeveelhedenwater en lucht-wordenvastgesteld.Mede doorde ongunstigeweers-
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omstandigheden leverde eenproef metwel ofniet electrostatisch spuitenmet
0,24 kgAmbush in 1000 1water perha ook geen eenduidige resultaten op.
Medewerking werd verleend aan onderzoek naarbestrijding van de perebladvlo
met een 'IGR-middel'door Ir.de Reede (Proefboomgaard 'De Schuilenburg',
Resteren). Het effectvan debespuitingen methetmiddel,0,1% RO 13-5223,op
11en 22meikwamhelaas onvoldoende naarvorenvanwege de te tragepopulatieopbouwvanhet insekt doorhet ongunstigeweer.

Project PFW58(IPO 3-5-19): Geleide bestrijding vanplageninboomgaarden
D.J. deJong enW. Remijnse

Het onderzoek naarverbetering van geleide-plaagbestrijdingsschema's is
voortgezet invierboomgaarden. Deverbetering berust ophetwijzigen van de
regels voor geleide bestrijding om tekomen tot eenpraktischer uitvoerbaarheid van de schema's en ophet achterwege latenvanbespuitingen met insekticiden en acariciden nahalf juli. Dit om dekans op residu op devruchten te
verkleinen.
Indepercelenmet 'vroege'geleide-plaagbestrijdingsschema's (VG-percelen)
werd ThiodanMO gespoten terbestrijding van overwinterde insekten-enmijteneieren en op datmoment aanwezige rupsen.Na dezebespuiting behoefde begin
julinog slechts éénmaalmet Plictran 25W teworden gespoten tegen spint;dit
ondanks eensterkebezettingmetwintereieren op drie van devier VG-percelen.
Op éénvan devierpercelenmet eennormaal geleide-plaagbestrijdingsschema
(G-percelen)kwamen eveneens veelwintereieren van spint voor endithad totgevolg dat tenminste driemaal tot in augustus met Plictran 25W gespotenmoest
wordenvoor een afdoendebestrijding. Op de andere drie G-percelen was debezettingmetwintereieren van spint laag.Voor een afdoende bestrijding was een
bespuiting met eenacaricide inhetbegin van juli op slechts tweevande drie
percelennodig.
De groene appelwants vormde alleen op twee VG-percelen een probleem. Opbeide
percelen tradvooralbij Schone vanBoskoop meer dan 1%beschadigde vruchten op.
De ogenschijnlijke voorkeur vandit insekt voor VG-percelenberust op toeval.
Beide percelen grenzenmet hun Schone vanBoskoop aaneenbebossingwaarinhet
insekt zich ophield. De schade ontstond doordat dewantsen op een onverwacht
laat tijdstip,namelijk omstreeks half juni,verschenen.
Luizenvormden in 1981 geenprobleem. De toepassing vanThiodanMOhad echter
niet tot gevolg dat ook later inhet seizoen er geenbloedluis optrad.
Gemiddeld werd erop de VG-percelen vier maal gespoten tegenplagen en opde
G-percelen zesmaal. Op drievan devier G-percelen moestna 15julinogworden
gespotenmet eenmiddel tegenbloedluis enspint.
Ineenenkel geval traden andereplagenwat op devoorgrond. Zowas op één
VG-perceel ongeveer 1,5% van devruchtenbeschadigd door devruchtbladroller.
In augustus was op datperceel reedswaargenomen,dathet aantal rupsen inde
scheuttoppen net de spuitdrempel die inde geleide plaagbestrijding gehanteerd
wordt,bereikte,dochbeslotenwerd omvolgens proefopzet niet meer te spuiten
op dat tiidstip.Inde toekomst zal rond debloei eennauwkeuriger controle op
de rupsenvan de eerste generatie uitgevoerd moetenwordenmet een strengere
normvoor de spuitdrempel dannu gebruikelijk is in geleide plaagbestrijdingsschema's. Dit omhet risicovanbeschadiging vanvruchten later inhet seizoen
teverkleinen.
Op eenG-perceel kwambij Schone vanBoskoop teveelbeschadiging vanvruchtendoorvoorjaarsrupsenvoor,hoewel inhet voorjaar de aantallen rupsende
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spuitdrempelniet overschreden.Mede gezien de aantallenwaargenomenvoorjaarsrupsen op de andere percelen en dehoeveelheid door deze insekten beschadigde
vruchten diebij deplukwerden aangetroffen,bestaat hetvermoeden dat despuit'
drempel tehoog ligt.
Op een ander G-perceel kwamen relatiefveel vruchten voor diebeschadigd
waren door appelzaagwespen en fruitmotten. Ditwerd naar allewaarschijnlijkheid
veroorzaakt door de aanwezigheid van 'Lombarts Calville'-appelbomen inhetperceel,die iederjaarveel insektenhuisvestten,waaronder de twee genoemde.Het
volgend jaar zaldaarom ookwatmeer aandachtworden geschonken aanhet juiste
tijdstip vanbestrijden van appelzaagwesp,met name van de 'overlopende' larven.
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ProjectPFW61(LEI 485):Rentabiliteitsverhoudingen tussen enkele belangrijke
appel-enpererassen
J. Goedegebure

Inhet jaarverslag van 1980is eenoverzicht gegevenvan de rentabiliteitsverhoudingen tussenvijf appel-en drie pererassen over de jaren 1974-1978.
Inaansluiting daarop isvoor dezelfde vijf appelrassen de invloed ophetbedrijfsresultaat inde jaren 1979/80 en 1980/81 geanalyseerd.Het gebruiktebasismateriaal ende gevolgdeberekeningsmethode zijngelijk aandevoor de periode
1974-1978gehanteerde opzet,met dienverstande dat uitsluitend de situatie voor
bedrijvenmet eigen opslagcapaciteit in aanmerking is genomen.
De resultaten over de jaren 1979 en 1980 zijnsamengevat in tabel 38,waarin
per ras de relatieve bijdrage aanhetbedrijfsresultaat (tenopzichte vanhetgemiddelde van alle appelrassen) perhectare isweergegeven.
Tabel 38.Invloed ophetbedrijfsresultaat van enkele appelrassen in 1979en 1980
ingld.perha.
1979
Cox'sOrange Pippin
Golden Delicious
James Grieve
Boskoop
Winston

+1000
300
- 2500
100
+ 2200

1980*
+ 2600
+
200
- 1000
- 1300
+ 2500

» Voorlopige uitkomsten.
De rassen Cox's OrangePippinenWinstonblijken over de jaren 1979 en 1980
relatief gunstige resultaten behaald tehebben.Het ras Golden Delicious neemt
eenneutrale positie in.Debijdrage die dit ras aanhetbedrijfsresultaatlevertwijkt nauwelijks (enkelehonderden guldens perha) afvanhet gemiddelde van
alle appelrassen.James Grieve is inbeide jarennegatief.VoorBoskoop geldt dat
deneergaande lijn inde resultaten,die reeds indejaren 1974-1978konworden
geconstateerd, doorzet.In dejaren 1979 en 1980slaagde deBoskoop er dan ook
niet ineenpositieve bijdrage aan debedrijfsresultaten te leveren.

ProjectPFW57(LEI 480):Bedrijfseconomische betekenis vankwaliteitsverschillen
in plantmateriaal vanappelen
J. Goedegebure

Inaansluiting op eerder verrichte onderzoekingen (zieJaarverslag 1979)
waarinhetbelangvan goede kwaliteit vanhet plantmateriaal enerzijds enbeheersingvan dekostenontwikkeling anderzijdswerd aangetoond, is in dit onder-
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zoeknagegaanwelkemogelijkewijzigingen indevenueerderings- en opkweekmethoden totéénvan deze doelstellingen of totbeide zoudenkunnenbijdragen.Middels
het opstellen vankostenbegrotingen is tevens nagegaanwelkebedrijfseconomische
consequenties invoering van dezemethodenmet zichmee zoudenbrengen.
Van de inhet onderzoek beschreven mogelijke alternatieve vermeerderings-en
opkweekmethoden zijn geenvoorbeelden oppraktijkschaal aanwezig.Dithoudt tevens indatbasisgegevens voorhet opstellen vankostenbegrotingen slechts inbepaaldemate voorhandenwaren.Debegrotingen hebben op grond daarvan een globaal
karakter en zijninenkele gevallen (bijvoorbeeld in-vitro cultuur) geheel achte]
wege gebleven.Als belangrijkste vermeerderings-en opkweekmethoden kwamen naar
voren:
- in-vitro cultuur;
teelt opsteenwol;
stekkenvan onderstammen;
containerteelt;
gebruik vanplastic inhet voorjaar;
teeltvanhalfprodukten.
Van deze alternatieven lijkenmet namehet stekkenvanonderstammen ende
containerteelt voor (experimentele) toepassing indepraktijk in aanmerking te
komen. Van de andere genoemde alternatieven zijndemogelijkheden vooralsnog
minder duidelijk.
Voorhet stekken van onderstammenkanworden uitgegaanvanwinterstek en
zomerstek.Hetbenodigde stekmateriaalwordt inbeide gevallenverkregen van
daartoe aangelegde stekhagen.Het vermeerderen middelswinterstek kan inde
volle grond geschieden.Voor zomerstek geldt dat ditonder glasmoet worden
uitgevoerd.
Omdat zowel van deproduktie van stekhagen alsvanhet slagingspercentage
van de onderstammen indit stadium geen exacte cijfers kunnenworden verkregen
isvoorbeide factoren eenvariabel uitgangspunt gehanteerd. Devoordeberekeningen gebruikte slagingspercentages lopen uiteenvan 50 tot 100procent,de
kosten vanhetstekmateriaal zijn,afhankelijk vanhet p.roduktieniveau,begroot
opƒ0,07-/0,10 per stuk.De resultaten zijn samengevat in tabel39.
Tabel 39.Dekostenvan onderstammen vermeerderd door stekken.
Winters tek

Zomerstek
Kosten stekmateriaal

f 0,07

ƒ 0,10

ƒ 0,07

ƒ 0,10

ƒ 0,58
II 0,48
II 0,41
11 0,36
II 0,32
II 0,29

ƒ 0,64
II 0,53
II 0,45
II 0,40
„ 0,35
II 0,32

ƒ 0,44
It 0,37
II 0,32
tl 0,28
It 0,25
II 0,22

ƒ 0,51
..0,42
,.0,36
..0,32
..0,28
„ 0,25

Slagingspercentage

50
60
70
80
90
100

Tervergelijking moge dienen dat dekosten van onderstammen vermeerderd opd<
traditionelewijze,afhankelijk vanhet produktieniveau,kunnenworden begroot
ƒ 0,36-/0,46 per stuk.Ditbetekent datvermeerderingmiddels stekken,indien
redelijk slagingspercentage kanwordenbereikt (70à 80%), op concurrerende wij
kanworden uitgevoerd.
De teeltvanvruchtbomen in containers heeft enerzijds tot doelmiddels een
beterebehersingvan de groeiomstandigheden toteenverbetering van de kwalitei
tekomen,anderzijds middels hetvoorkomen vanwortelbeschadiging bij de jonge
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bomeneenbetere hergroei indeboomgaard te realiseren.
Dekostenvanvruchtbomen geteeld in containerswijkennietbelangrijk afvan
dekostenvan de teelt indevolle grond.Bij tweejarige bomenblijkt de opkweek
in containers circa ƒ0,50 perboom duurder te zijn dan opkweek indevolle grond.
Voor éénjarige oculaties zijndekostenvan de containerteelt volgens deopgesteldebegrotingen zelfs iets lager danbij de gebruikelijke methode.Bijhetberekenenvan dezekosten zijneventuele verschillen in transportkostenbuitenbeschouwing gelaten.Deze zullen inhet algemeen inhetnadeel van containerbomen uitvallen.

85

LIJST VAN MIDDELEN,voorkomend indit verslag

Hands Isprodukt

Bevat:

Houtconserveri ngsmiddelen
Impraline koper

kopernaftenaat

OborexKB 8%

kopernaftenaat

Fungiciden
Aliette

80% fosetyl-aluminium

Baycor

50% bitertanol

Bayleton Speciaal-spp.

5% triadimefon

Benlate

50% benomyl

Daconil 2787

73% chloorthalonil

Del
an

70% dithianon

Luxan Dinocap 25%

22,5% dinocap

Luxan Dodine65%
Spuitpoeder

65% dodine

Luxan Fungaflor
vloeibaar

200 g/l imazalil

Maneltra-Borium

borater, 10%alsB

Orthocide 83P

83% captan

Pallinal M

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

Ridomil

25% metalaxyl

Rovral

50% iprodion

Rubigan

6% fenarimol

Shell Captan

83% captan

SM-55

45% zwavel + 20%captan

TopsinM

70% thiofanaat-methyl

Groeiregulatorenendunningsmiddelen
AArupsin

50% carbaryl

Alar-85

85% daminozide

Amid-Thin

8,4%a-naftylaceetamide

AOA

zuiver (amino-oxy)azijnzuur
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BerelexA 3 (GA3)

0,9 ggiberellazuurper tablet

BerelexA4/A7 (GA^+7)

0,89% Gibberellinen At,+A7en0,06% gibberelline A 1 3

Ethrel-A

480g/l ethefon

FruitoneNA (NAA)

100g/l o-naftylazijnzuur

GibberellineA 4 (GA^)

zuiver gibberelline A4

GibberellineA 7 (GA7)

zuiver gibberelline A7

M&B 25,105

690g/l n-propyl-3-t-butylfenoxyacetaat

Progibb-47

0,88% gibberellinen k^+Ay

Uitvloeier H

1000g/l alkylarylpolyglycolether

Insekticiden en acariciden
AA-KelthaneAP

18,5% dicofol

Ambush spuitpoeder

25%permethrin

Folimat

570g/l omethoaat

Neoron500

500g/lbroompropylaat

Plictran 25W

25% cyhexatin

RO 13-5223

25% ethyl(2-(p-phenoxy-phenoxyethyl)carbamaat

Thiodan MO

630 g/l minerale olie en 42,3 g/l endosulfan
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Inhet verslagjaarkwamen devolgende uitgaven gereed: 'Deteeltvanwalnoten'
(75pag.)en 'De teeltvanhazelnoten' (64pag.), respectievelijk publikatienr.
5 en6vanhet CADvoor deFruitteelt enhetPFW.Auteur vanbeideboekjes is
Dr.Ir. S.J. Wertheim.
Verderbracht de directie VAAP debrochure 'Plantmateriaalvoor groot-en
kleinfruitgewassen',Agri-Holland 3(1981)uit in 10talen.DeNederlandse tekst
voor dezebrochurewas samengesteld doorDr.Ir.H.J. van Oosten
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UitgavenvanhetProefstation voordeFruitteeltenhetConsulentschapin
Algemene Dienst voordeFruitteelt
Teeltbeschrijvingen
1.
2.

De t e e l t van aardbeien i n de v o l l e g r o n d ,
60 b l z . (tweede druk)

oktober 1977 ƒ 6,50

De t e e l t van aardbeien onder g l a s ,
64 b l z . (tweede druk)

juli

1980 ƒ

7,50

3.

De t e e l t van h o u t i g k l e i n f r u i t , 72 b l z

in herdruk

4.

De t e e l t van blauwe b e s s e n , 32 b l z

juni

1979 ƒ

5.

De t e e l t van walnoten, 76 b l z

mei

1981 ƒ 10,00

6.

De t e e l t van h a z e l n o t e n , 64 b l z

december 1981 ƒ 10,00

5,00

Mededelingen van het Proefstation voor de F r u i t t e e l t
15. J. Goedegebure: Bedrijfseconomische aspecten
van i n t e n s i e v e a p p e l b e p l a n t i n g e n , 45 b l z . . . . november 1976 ƒ 10,00
16. J. Tromp en S.J. Wertheim ( r e d a c t i e ) : Kijk op
v r u c h t k w a l i t e i t , 202 b l z
17. P. Delver:

S t i p in a p p e l s , 125 b l z

augustus 1977 ƒ 12,50
december 1978 ƒ 15,00

18. H.A.Th, van der Scheer: Kanker b i j v r u c h t bomen, 66 b l z

december 1980 ƒ 15,00

19. D.J. de Jong en H. Beeke: B l a d r o l l e r s i n
a p p e l - en pereboomgaarden

4 e kwartaal 1982

Bovengenoemde uitgaven worden franco toegezonden na ontvangst van h e t vermelde
bedrag op p o s t r e k e n i n g no. 49 50 17 van h e t P r o e f s t a t i o n voor de F r u i t t e e l t
t e Wilhelminadorp, onder vermelding van wat verlangd wordt. Voor b e s t e l l i n g e n
voor h e t b u i t e n l a n d i s de p r i j s ƒ 1 , - per boekje hoger.

Publikatie van de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor
Fruitgewassen (CRF)
16 e R a s s e n l i j s t voor Fruitgewassen 1980

augustus 1979 ƒ 12,50

B e s t e l l i n g door h e t verschuldigde bedrag over t e maken aan L e i t e r - N i j p e l s BV
t e Maastricht (postrekening 103 7754 of rekeningnummer 679 3603 52 b i j de
Nederlandse Middenstandsbank t e M a a s t r i c h t .
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