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OPMERKINGEN OVER MERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De in dit verslag vermelde doseringen van gewasbeschermingsmiddelen hebben
betrekking opde dosering vanhet gebruikte merk.Het is onvermijdelijkdat
niet alle op demarkt zijndeprodukten met dezelfdewerkzame stof zijn genoemd.
Hieruit magniet worden afgeleid dat eenvoorkeur bestaat voorhet genoemde
merk. Een overzicht van de indit verslag vermeldemerken met bijbehorende
werkzame stof enhet gehalte daarvan isop blz.90opgenomen.
Met nadrukwordt erop gewezen dat inditverslag ook proevenwordenbeschreven met middelen en/of doseringen, die op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet niet zijn toegelaten.De gebruiker van gewasbeschermingsmiddelendient
zich teallen tijde eerst van deophet etiket van deverpakking van gewasbeschermingsmiddelen voorkomende gebruiksaanwijzingtevergewissen,welke behandelingen indepraktijkmogenworden uitgevoerd. Een en ander geldt ookvoor
inditverslag genoemde groeiregulatoren.

BEGUNSTIGERS

Degenen,die belang stellen in hetwerk van het proefstation enhet onderzoekwillen steunen,kunnen begunstiger van het proefstationworden.
Debegunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties van het
proefstation gratis. Debijdragen voor het begunstigersschap zijn:voornatuurlijkepersoneninNederlandminimaalƒ25,-per jaar,voornatuurlijkepersoneninhet
buitenland ƒ50,-perjaar,voor rechtspersonen minimaal ƒ50,-per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van 'begunstiger'worden gestort oppostgirorekening nummer 49 50 17tenname van het Proefstation voor de Fruitteelt
teWilhelminadorp.

TER INLEIDING

De f r u i t t e e l t in 1980
Nade openwinter J979/1980viel debloei vanhet grootfruit indenormale
periode. Gedurende deze tijd traden praktisch geennachtvorsten op.yanaf april
totbegin juniwas het droog en overwegend schraal.Na de eerste dekadevan
junibegon erechter eenperiode vanovervloedige regenval,die veel schade
toebracht aan het zachtfruit,dat indeze periode rijpte.Na 20juli brakweer
een periode met droogweer aan die liep tot indeplukperiode voor het bewaarfruit. Inde loop van het seizoen deden yele hagelbuien schade aanhet fruit.
Voor het eerst in de geschiedenis van de fruithagelverzekering in Nederland
overschreed het schadepercentage de 10%yan deverzekerdewaarde. In de eerste
dagen vannovember verraste een invallende vorst die fruittelers,dienogniet
klaarwaren met deplukvan de laatste appels.Eenklein deel van deoogst
ging zoverloren.
Tochwas J980, zeker voorhet hardfruit een goed groeiseizoen.Na eenovervloedige bloeivolgde een goede zetting enmede doorhet goed uitgroeien van de
vruchten werden ervoorhet derde achtereenvolgende seizoenhoge produkties
behaald. De kwaliteit van het fruit was uitstekend en het liet zichgoedbewaren. Deoogst van zoetekersendie zicheerst goed liet aanzien, gingvoor
een groot deel verloren door het slechteweer in deplukperiode.Pruimen gaven
een redelijke oogst;het produkt werd tegen goedeprijzenverkocht.
De voorraad appels -peren,die inhet begin van198Q nog in de koelhuizen
lagopgeslagen, kon tegen oplopende prijzenworden verkocht.Voor het fruit
van deoogst 1980waren deprijsverwachtingen eerst niet hoog gespannen,omdat
eropnieuw een grote appeloogst en een goede perenoogst indeEGwerd verwacht.
Het zomerfruit werd echter tegen goede prijzen verkocht. Devoorradenvan zowel
deoude oogst alsvan de invoer uit het zuidelijkhalfrond waren klein,erwas
een goede controleopde rijpheid van het vroege fruit, dekwaliteit was
daardoor goed ener werd (verplicht) gebruik gemaakt van éénmalig fustvoor de
grotematen van klasse I. Ook inde herfst bleef ditmeevallende prijspeil,met
uitzondering van de appelrassen Schone van Boskoop en GoldenDelicious enhet
pereras BeurréHardy, gehandhaafd.
Deproduktie van aardbeien van de teelt onder glasenvan denormale teelt
was hoger dan voorgaande jaren.Bij deverlate teelt viel de produktie echter
wat tegen.Deprijzen van glasaardbeienwaren bevredigend, dievandeopengrondsteelten vielen tegen en wel vooral dievan de industrieaardbeien. De
overgang van de teelt voor de verwerkende"industrieof die voor verse consumptie zal versneld doorgaan.
Vroege rode bessen en frambozen hadden zwaar te lijdenvan devele regen.
Voor de rest van de houtige kleinfruitgewassenverliepen produktie en afzet
bevredigend.
Op devruchtboomkwekerijenwas de groei goed;er konden overwegend bomen
van goede kwaliteit worden afgeleverd. Door devroege vorst endoornat weer
inhet najaar kwammen laatklaar met het rooien enafleveren.Als gevolg yan
vorstschade indewinter 1978/1979was ernog een tekort aanKweeonderstaramen.
Devraagnaar vruchtbomen en onderstammen was onverminderd groot.
Als gevolgvan de slechte financiële uitkomsten in de tweevoorgaande seizoenen isde oppervlakte grootfruit inhet rooiseizoen J979/1980met ca. 2200
ha (8%)afgenomen. Goede uitkomsten met nieuwe appelrassen enmet moderne

intensieve beplantingen hebben echter ook geleid totmeer plantplannen. De
relatief goede prijzen voor goed fruit endenieuwe rentesubdidieregeling
voor herinplant hebben deze tendens nog versterkt.Het areaal kleinfruit
bleef constant.
De stemming onder de fruittelerswas aanhet eind van het jaar heel wat
optimistischer dan aan het begin.

Het proefstation in 1980
In het verslagjaar werd hetweer duidelijker dat de spanning tussen de
beschikbare middelen en deonderzoekcapaciteit,nodig voor de oplossing van
urgente vragen uit debedrijfstak fruitteelt, steeds groterwordt. Opnieuw
moest het groot onderhoud aan dekasworden uitgesteld en andere vervangingen
indebouwsfeer, zoals deklimaatkamer, lijken zelfsmeerdere jaren uitgesteld.
Wel zegde deMinister vanLandbouw en Visserij inmaart toe,dat zijn
Ministerie de extramateriële kosten verbonden aan het zgn.groeistofproject
voor zijn rekening zal nemen. In de loop van het jaar konden de eerste bestellingen daarvoorworden gedaan,terwijl al een begin werd gemaakt met literatuuronderzoek enoriënterende analyses.
Inhet voorjaar werd eindelijk (tweedehands)meubilair ontvangen voorde
uitbreiding van debarak, die al inhet voorjaar van 1978 gereed gekomen was.
Het bestuur ging accoord met de voorwaarden,waarop de 'Wilhelminapolder' nog
Ijha aan het proefstation wil verpachten. Of deze uitbreiding ten behoeve van
het onderzoek met vruchttoomkwekerij en bijzondere fruitgewassen door kan gaan
hangt nu van het Ministerie af.
In 1980bleek ook dat de internationale contacten toenemen: erwerden veel
buitenlandse reizen gemaakt door demedewerkers,waarvan enkele naar door de
EG belegde bijeenkomsten over Europese coördinatie van onderzoek inde fruitteelt (druppelbevloeiing, fruitrassencollecties). Verder verzorgde het P.F.W.
het secretariaat van het zeer geslaagde en druk bezochte I.S.H.S.-symposium
'onresearch and development on orchard and plantation systems'dat van 3tot
9 augustus teLana (Noord-Italie)plaats vond.
Uiteraard liep op het P.F.W. veel onderzoek, dat al eerder begonnen was,
door. Behalve het al genoemde beginvan hetgroeistofproject zijn tenoemen het
hernieuwde onderzoek naar middelen voor chemische vruchtdunning. de aanplant
van rassenproeven van peer en zure kers, een oriëntatie met de verlate teelt
van frambozen, de deelname aan het nieuwe projeact 'vruchtanalyse en bewaaradvies', het onderzoeknaar de grootte van debevochtigde plek bij druppelbevloeiing, onderzoek naar debenodigde houtnatperiode bij vruchtboomkanker, het
gebruik van feromonen omde paring van bladrollers tevoorkomen,en een hernieuwd onderzoeknaar debruikbaarheid van demethode 'Winter'voor de raming
van deNederlandse oogst van hardfruit.
Veel tijd isook besteed aan denota's,die moesten worden samengesteld
tenbehoeve van de derde Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek.
Nadat in 1979een Dienstcommissie was ingesteld vond op 3maart 1930de
eersteoverlegvergadering tussen de directie en deze Dienstcommissieplaats.
Heel watonderwerpen,dienauw samenhangen met de belangen van demedewerkers,
kwamen aan de orde.Veel betroffen denasleep van deovergang ineen overheidsstichting. Helaas vordert men ophet Ministerie nauwelijks met het regelen van
deze kwesties.Erwerd besloten om eens inde drie maanden een overlegvergadering
tebeleggen.

Er is in 1980teWilhelminadorp veel werk verzet.Ditwasmogelijk dank
zij de inzet van demedewerkers en goede samenwerking met andere diensten en
instellingen.

R.K. Elema, directeur
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BESTUUR (per 31 december 1980)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde

van:

Ir. J. Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in deWilhelminapolder en deOost-Bevelandpolder

L.J. Nijsten,
Sittard,vice voorzitter

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige

leden:

Ing. J. Burger,
Goes

Nederlandse Bond van Boomkwekers

N.J.J. Costongs,
Berg &Terblijt

Centraal Bureau van deTuinbouwvielingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. deJager,
Kapelle

Landbouwschap

B. Leys,
Kruiningen

Provinciale Organisatie van deTuinbouwveilingen
in Zeeland

Ir. R.Mulder,
Wageningen

Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie
Landbouwkundig Onderzoek

J.A.M.Musters,
Dinteloord

Nederlandse Fruittelers Organisatie

Ir. W.J.T.v.d. Ven,
Driebergen

Ministerie van Landbouw en Visserij

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

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie

J.H. Wentink,
Welsum

Nederlandse Fruittelers Organisatie

adviseurs :
Ir. J.D. Bijloo,
Wageningen

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
afdeling Plantaardige Produktie

Ir. J.L. Ebbens,
DenHaag

Landbouwschap, afdeling Fruitteelt

Ir. L.Vellekoop,
Tiel

Consulent voor de Tuinbouw
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MEDEWERKERS (per3J december 1980)

PROEFSTATION VOORDE FRUITTEELT
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

plantmateriaal

Dr.Ir. H.J. van Oosten (onderzoeker)
J.M. de Groene
Gebruikswaardeonder

zoek

Ing. P.D. Goddrie (gestationeerd door het Rijksinstituut voorhet Rassenonderzoek van Cultuurgewassen teWageningen)

Afdeling teeltonderzoek k l e i n f r u i t
Ir. J. Dijkstra (hoofd en onderzoeker)
A.A. van Oosten

Afdeling bodemkunde
Dr.Ir. P. Delver (hoofd en onderzoeker, gestationeerd doorhet Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid teHaren (gr.))
Lab oratoriiAm
J. Oele (hoofd)
H. Andi Ganjoe
Mw. M.C.M. Smits
Veld- en

potproeven

Ing. P.J. Bolding
J. de S c h i p p e r
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Afdel ing fysiologie
Dr. J. Tromp (hoofd en onderzoeker)

Laboratorium
Mw. J.C. Ovaa (hoofd)
Mw.E.J.M,van derBorgt-Satink

Veld- en

potproeven

Ch.A.R. Römer
J. de Schipper

Afdeling entomologie
Drs. D.J. de Jong (hoofd en onderzoeker, gestationeerd door het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek teWageningen)
H. Beeke
W. Remijnse

Afdeling fytopathologie
Drs. H.A.Th,van der Scheer (hoofd en onderzoeker)
J.P.A.van Dieren
H.J. Wondergem (gestationeerd door deNationale Raad voorLandbouwkundig Onderzoek T.N.O. te Den Haag)

Afdeling economie
J. Goedegebure (onderzoeker, gestationeerd door het Landbouw-Economisch I n s t i tuut te Den Haag)

Afdeling algemene zaken
Mw. J . Hamelink (hoofd)

Adminis tr atze
Mw. A.M.Th, van de Rijt-Mateijsen ( d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e )
Mw. T.L. Buizer-Schuit
vacature
Mw. P.E. van Vossen-Hopmans
Huishoudelijke

dienst

Mw. P.C. de Smidt
Mw. M.M. Stuck

Stafmedewerker/redacteur/bibli othecaris
I n g . T j . van der K o o i
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Statisticus
J.P.A. van Dieren

Technicus
J. van Dalen

Proeftuin
J.J. Lemmens (chef)

Groot fruit
P.Proost (adjunct chef)
A.A. Janse
M.C. vanMaris
A.J.P. van deWaart
A. deWitte

Klein fruit
L. Nijsse (adjunct chef)
J. van der Maas

CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST VOORDEFRUITTEELT IN DEVOLLE GROND

Consulent
Ir. R.K.Elema

Coördinatie

praktijkonderzoek

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

Bedrij fstakeoonoom
Ir. H.L. Bos

Algemeen specialist

grootfruit

Ing. C.Kortleve

Algemeen specialist
J. Blommers
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klein fruit

ALGEMEEN

Bestuur
Bet Bestuur vergaderde in het verslagjaar 2maal enwel op 27juni in
Utrecht en op 28augustus inWilhelminadorp.
Opwoensdag 16januariwerd deProefstationsmiddag gehouden inUtrecht.
DeStudiedag voor Fruitteeltierarenwerd gehouden opmaandag 23juni
inWilhelminadorp.
Op zaterdag 30augustuswerd op het Proefstation een 'opendag'voor
burgers gehouden.

Personeel
Met ingang van 1januari werd voldaan aan het verzoek van Mw.T.L.BuizerSchuit enMw.A.M.Th.van de Rijt-Mateijsen -beiden werkzaam op de administratie omeenvierdaagsewerkweek.Dehierdoor ontstane vacature van 2dagen perweek
werd met ingang van 1april opgevuld doorde aanstelling vanMw.P.E.van VossenHopmans.
Een later verzoek vanMw.T.L.Buizer-Schuit om per 1juli een 3daagsewerkweek te gaan vervullenwerd ingewilligd. Dezedagwas aanheteindvanhetjaarnog
niet opgevuld.
DeheerK.deKoeijer,proeftuinmedewerker,vertrokper 29 februari wegens
het aanvaarden vaneen andere werkkring.Hij werd per 2 juni opgevolgd doorde
aanstelling van deheerJ.vander Maas.
Deheer G.Kenson, laborant op de afdeling Bodemkunde vertrok per 31maart.
Hij aanvaardde een functie elders. In zijn plaats werd met ingang van 1augustus
deheerH.Andi Ganjoe aangesteld.
Op 21 juliwas het 25jaar geleden,dat deheerJ.P.A.van Dieren indienst
trad vanhet Proefstation.
Mw.J.N.Verrijzer werd op haar verzoek per 1oktober overgeplaatst naar de
Provinciale Directie voor deBedrijfsontwikkeling Zeeland. Dehierdoor ontstane
vacature op deadministratie was per 31 decembernogniet bezet.
Mw.Ir.M.J.Gerritsen-Wielaardwerd per 1augustus voor een periode van 6maanden aangesteld als arbeidscontractante en gedetacheerd op het Sprenger Instituut.
Zijhad als opdracht het uitwerken van gegevens van oude landelijke bewaarproeven
met het appelras Schone van Boskoop.
De heerJ.Bakkerwerkte 3maanden t.w. september,oktober ennovember opde
afdeling gebruikswaardeonderzoek voor rekening van het RIVRO teWageningen.
Op 21 april kon voor het eerst gebruik gemaaktworden van dekantine voorhet
houden van dekoffie-en theepauzes.
DeDienstcommissie vergaderde op 3maart, 30juni, 11 september en 1december.
15

Lezinqen
J.

Blommers

- De teeltvanblauwe bessen -24 januari teBreda,Kleinfruittelers C.T- Tilburg
en op 26november te Geldermalsen,KleinfruitteeltdagN.F.O.
- Resultaten onderzoek aardbeienteelt 1979en opzet proeven 1980-22 februari
teKerkwijk, leden van deV.V.T.B.
- Teeltkundige aspecten vanhet verlaten van aardbeien -23juni teWilhelminadorp, studiedag fruitteeltieraren.
Iy:<j. J.H.

Bootsma

- P r o e f r e s u l t a t e n , g r o e i r e g u l a t o r e n van de p r o e f t u i n 'De Meergronden' - 29 januai
t e Dronten, N.F.O. - Afd. O o s t e l i j k - F l e v o l a n d en 13 maart t e Kraggenburg,
N . F . O . - Afd. N o o r d o o s t p o l d e r .
Dr

Ir.

P.

Delver

- Ervaringen met druppelbevloeiing - 16 januari teUtrecht,N.F.O. -KringUtrecl
enProefstationsmiddag.
- Drip irrigation and root development in ahumid climate,and problems ofirregular dripping - 15april teSorrento (Italie), Agrimed Working Group of
European Communities,Seminar endrip irrigation.
- Nitrogen requirement ofSchone van Boskoop apple trees atdifferent densities
grown under dry conditions -4 augustus teLana (N-Italië), 2nd Symposium on
High Density Planting Working Group of the I.S.H.S..
- Druppelbevloeiing, hoe enwanneer? -23december teWageningen,winterstudiedag I.M.A.G./N.F.0..

Ir. J.

Dijkstra

- Ontwikkelingen indekleinfruitteelt ende invloed daarvan op omvang en
richting van het onderzoek -23 juni teWilhelminadorp, studiedag fruitteeltleraren.
- Cultivation of strawberries - 24 september teWageningen, 10 th International
Course on Vegetable Growing (I.A.C.).
Ir.

K.K. Elerna

- Hoe kunnenwe onze beplantingen aandeeisenvan1985aanpassen?- 14januari te
Kapelle,N.F.O.-Kring Zeeland/West-Noord-Brabant.
- Sluit dewaardering van onze fruitrassen door de telerswel aanbij die door
de consument? -23januari te Grubbenvorst,N.F.O.-Kring Limburg en 1april
teKraggenburg, ledenvergadering Vereniging totBevordering van deAlgemene
fruitteelt indeIJsselmeerpolders.
- Nederlandsetelerswerkenaandekwaliteitvanhunfruit-25aprilteUtrecht,Algemene
VergaderingvandeNeder]andseBondvanVerzendhandelarenin Groenten enFruit.
Inn.

P. D.

Goddrie

- Ervaringen uit het rassenonderzoek grootfruit - 16januari teUtrecht,N.F.O.
Kring Utrecht enProefstationsmiddag.
J.

Ooedegebure

- Plantsystemen uit een oogpunt vanbedrijfseconomie - 12 februari teZwaag,
N.F.O.-Kring Noord-Holland.
-Wirtschaftlichkeit vonAnbausystemen beiÄpfeln -6maart teFriedrichshafen
(West-Duitsland). Bodensee Obstbautagung 1980.
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- Economic a s p e c t s of high densing p l a n t i n g s in apple growing in the Netherlands - 8 augustus t e Lana ( N . I t a l i e ) , 2 nd Symposium
High Density
P l a n t i n g Working Group van de I . S . H . S .
- Ontwikkelingen in c o n c u r r e n t i e p o s i t i e en in het sortiment in de Nederlandse
f r u i t t e e l t - 11 december te ' t Goy, N.F.O.- Afd. Zuid-Oost Utrecht.
Drs. D.J. de Jong
- Principlesofsupervised andintegrated pest control inorchards inthe
Netherlands-21augustus teLeskovac (Joegoslavië),voorlichters enbedrijfsleiders.
-From supervised pest control tointegrated production-27augustus teCacak
(Joegoslavië),voor onderzoekers Fruit Research Institute.
Ing. C.

Kortleve

- Keerpunt 80',hoekunnenwedeconcurrentiepositievandeNederlandse fruitteeltversterken? -24januari teKlaaswaal,N.F.O.-Kring Zuid-Hollandse
eilanden,25maartteDronten,N.F.O.-Afd. Oost-Flevoland.
-Mogelijkheden enbeperkingenbijdompelenendouchenvanfruitnadeoogst22meiteNieuwegein,Bondvanfruitpachters.
-BewaringvanCox's Orange Pippin indetoekomst -21augustus teUtrecht,
N.F.O.-KringUtrecht.
H.J. hemmens
-Actuele onderzoekresultaten (o.a.plantmateriaal,plantdichtheid ennieuwe
rassen)-26februari teKapelle,N.F.O.-Kring Zeeland/West-Noord-Brabant.
L.

Nijsse

- Ziektebestrijding inkleinfruitgewassen-14januari teKapelle,Studieclub
Kleinfruit.
A.A. van Oosten
- Rassenkeuze voor frambozenenrode bessen-31januari teKapelle,voorlichtingsavond onder auspiciënvanC.T.Zuid-West Nederland, Veilingvereniging
Kapelle Biezelinge e.o.,N.F.O.-Afd.Kapelle endeVerenigingvanoudleerlingenvanTuinbouwwintercursussen.
- Ontwikkelingeninhetrassensortimentbijaardbeienenhoutige kleinfruitgewassen-23juni teWilhelminadorp, studiedag fruitteeltleraren.
- 'ErdbeersortenindenNiederlanden -Stand undEntwieklung'-19novemberte
Grünberg,West-Duitsland,Bundesfachgruppc Obstbau Bundesausschuss fürObst
und Gemüse.
Dr. Ir. H.J. van Oosten
- Vruchtboomkwekerij-onderzoek-8januari teLottum,Limburgse Boomkwekersvereniging,4maart teDronten,Boomkwekersvereniging Zuidelijk Flevoland,
5 maartteWageningen,Technische Leiders N.A.K.-B.
-Eengoedeboom,eennoodzaak voordefruitteler-12februari teZwaag,
N.F.0.-KringNoord-Holland,28februari teBarendrecht,N.F.O. Kring-ZuidHolland.
Drs. R.A.Th,

van der

Scheer

- Ontwikkelingen indebestrijdingvanziektenbijkleinfruitgewassen-23juni
teWilhelminadorp, studiedag fruitteeltleraren tuinbouwonderwijs.
17

A. Schol tens
- Proeftuinnieuws - 17december teAlblasserwaard,N.F.O.- Afd.Vijfheerenlanden.

Dr. J. Tromp
- Invloed vanhetklimaat opkwaliteit en groei -9 januari teGrubbenvorst,
N.F.O.- Afd. Midden-Limburg.
- Synthetic growth regulators,mode of action and application in fruit production- 17juni teWageningen, 15thColloquiumof the International Potash
Institute:Physiological Aspects of Crop Productivity.
- Effect of environmental factors onmineral absorption and transport,and on
fruit quality - 27juni teWest-Berlijn,gastcollege voor studenten enStaf
Afdeling Tuinbouw van deTechnische Universiteit.

Dr. Ir.

S.J.Wertheim

- Actualiteiten uithet teeltonderzoek - 16januari teUtrecht,N.F.O.-Kring
Utrecht enProefstationsmiddag.
- Thehigh density plantings:development and current achievements in the
Netherlands,Belgium andWestern Germany - 5augustus teLanà (N-Italië),
2 nd SymposiumHigh Density Plantings Working Group,I.S.H.S..
- Spacing and training of slender - spindle type trees - 22 augustus teMontreal
(Canada),Floralies Internationales,International Seminar on Perspectives of
Horticulture.

Buitenlandse reizen
Vanaf 3totenmet 6maartbezocht J.Goedegebure de Bodensee Obstbautagung
en oriënteerde hij zich ten aanzien van de fruitteelt in dit gebied.
Op 27en 28maart nam Ir.R.K.Elemaop uitnodiging van de Camera diCommercio
Industria Artiginato eAgricoltura diVerona deel aanhet Convegno del Melo,
een symposium overmogelijkheden voor fruitteelt inNoord-Italië teVerona.
Dr. Ir.P.Delvernam vanaf 14tot 17april deel aan een Seminar te Sorrento
(Italië)van de Internationale Werkgroep over Druppelbevloeiing.
Op 6mei bezocht Drs.H.A.Th,van der Scheerhet 32e International Symposium
over Fytofarmacie enFytiatrie teGent (België).
Opuitnodiging van deTechnische Universiteit teWest-Berlijn,bezocht
Dr. J.Trompvan 25 tot 27juni enkele instituten op fruitteeltkundig en daarmee
verwant gebied teWest-Berlijn.
Drs. D.J. deJong bracht vanaf 26juni tot 5juli eenbezoek aan Zwitserlant
(Wädenswill enNyon)i.v.m.debestrijding van Tortriciden,de aanpak vangeintegreerde fruitproduktie en deperebladvlo.
Vanaf 4 totenmet 9augustus namen Dr.Ir.P.Delver ,J. Goedegebure en
Dr. Ir.S.J.Wertheimdeel aanhet tweede High Densing Planting Symposium van de
I.S.H.S. teLana (N-Italië).
Vanaf 18tot 30augustus bezocht Drs.deJong Joegoslavië (Instituut voor
Fruitteeltkundig Onderzoek te Cacak, Suboticaen Lesckovac) omkennis tenemen
van onderzoekresultaten en ervaringen uit tewisselen.
Vanaf 19tot enmet 30augustusmaakte Dr.Ir.S.J.Wertheimop kosten van
diverse Canadese instanties een studiereis naar drie Canadese provincies.Eerst
doel was het houden van een voordracht op het Fruit Seminar van de Floralies
Internationales tèMontreal. De gelegenheid werd echter aangegrepen omhet
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onderzoek en defruitteelt-praktijk in Oost-Canada te lerenkennen.Erwerden
vijfproefstations (St.Jean (Quebec),Smithfield,Simcoe en Vineland (Ontario)
enKentville (Nova-Scotia)) en talrijke fruitteeltbedrijvenbezocht.
Van ]totenmet 5 septembermaakten Ir. R.K.Elema, Ing.P.D. Goddrie,
Ing. C.Kortleveen J.Ruissen (C.T.-Goes)een studiereis naar Zuid-Engeland.
Zebezochten hier deNational Fruit Trials teFaversham,het East Mailing
Research Station teEastMailing, dehoofdvestiging van de East Kent Packers
te Faversham en een aantal fruitteeltbedrijven.
Drs.H.A.Th,van der Scheerwoonde van 2 tot 4september het derde International Symposium on theMicrobiology ofLeaf Surfaces bij teAberdeen (Schotland).
Van 3tot .1.1september bracht Dr. Ir.H.J.van Oosten inhet kader vaneenzgn.
protocol tussen hetPoolse enhet Nederlandse Ministerie van Landbouw eenbezoek aanhet fruitteeltproefstation te Skiernewice. Ophet gebied van vruchtboomonderstammenwerd veel informatie verkregen.
Van J6 tot J8septemberwoonde Drs.H.A.Th,van der Scheer de tweede International I.S.H.S.-meeting on Fireblight bij teKiel -Schilksee (West-Duitsland).
In deperiode van 22 totenmet 27 september oriënteerde Ir.R.K.Elema zich
met Ir.M.C.Gerritsen (N.F.O.), B.Leys en Ir.A.A.M.Sweep (beide vanhet
Centraal Bureauvan Tuinbouwveilingen) over de ontwikkelingen inde fruitteelt
inSpanje.Hij bezocht o.a. de Campus diAula Dei teZaragoza,het centrum van
het fruitteeltkundig onderzoek inSpanje.
Op 8oktobernam Ir.R.K.Elema deel aaneen vergadering van deAgrimed subwerkgroep Irrigation Localisée teBrussel.
Van 29 september tot 1oktober bracht Dr.Ir.H.J. van Oosten samenmet
L.J.M.Kersten van deN.A.K.-B. eenkort bezoek aanhet Engelse fruitteeltproefstation teEast Mailing.
Vanaf 13 tot.15oktober bezocht Ing. C.Kortleve als deelnemer van een excursie
vanhet Centraal Bureauvan deTuinbouwveilingen 'DasAlte Land' inWest-Duitsland omzich op dehoogte te stellen van de teelt-,bewaring-en afzetervaringen
methet appelras Gloster.Ookwerdenerbezoeken gebracht aan de ObstbauVersuchsanstalt teJork,telers,groothandelaren en de groothandelsmarkt teHamburg.
Van 18 tot 20november bezocht A.A. van Oostenhet eerste Beerenobstseminar
van deBundesausschuss für Obst und Gemüse te Grünberg inWest-Duitsland.
Vanaf24tot27novemberbrachtKortleveinhetkadervaneenexcursie vanhet Centraal
Bureau van deTuinbouwveilingen een bezoek aanEast Anglia en Cambridge inEngeland
omkennis tenemen van de toepassing vanvruchtanalyse voor debewaring van appelen.
Daartoewaren erkontakten met deAgricultural Development Advisory Service,
telers en deafzetorganisatievan deWaverneyApple Growers.
Op 3en4 december maakte Dr.Ir. S.J.Wertheimdeel uitvan een groep deskundigen die teBrussel voorstellen uitwerktenomtekomentot genenbanken voor fruitgewassen binnen deEG.

Diversen
In .1980bezochten ±.1026"personen deproeftuin.Hiervan kwamen 358uit het
buitenland enwel uit.18landen,teweten:Albanië 4;Australië 1;België21;
Brazilië 2;Bulgarije 2;Denemarken 16;Duitsland 7;Engeland 27;Frankrijk27;
Hongarije 26;Israël 3;Italië 9; Japan 1;Nieuw Zeeland 4;Spanje25;Zuid-Tirol
J37; U.S.A. 15;Zwitserland 31.Het bezoekersaantal uit eigen land bedroeg668.
OpJ6 januari werd deProefstationsmiddag teUtrecht gehouden en op 23juni
was ervoor hetvierde achtereenvolgende jaareen studiedag voor fruitteeltleraren bijhet tuinbouwonderwijs.De belangstellingvoor deze dagwas groot.
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DEPROEFTUIN

In tegenstelling tot voorgaande jarenwas hetweer in 1980ergwisselend.
Zowas dewinter uitgesproken zacht enwaren demaanden april enmei kurkdroog
waarna een uiterst natte periode volgde die zichtot augustus voortzette. Novemberwas een bijzondere maand.Nooit eerder begon eennovembermaand zokoud en
nooit eerderwerd deze gevolgd door een dergelijke zachteperiode.
De totale hoeveelheid neerslagwas in 1980 797,7mm,waarvan ±575mmna
half juni viel. De laagste temperatuur werd gemeten op IAjanuari (-7,4"C)en
dehoogste temperatuur (28,3°C)werd op 27 juliwaargenomen.

Grootfruit
J.J.Lemmens

Door de vrijgunstige weersomstandigheden in hetvoorjaar kon debloei op
eennormaal tijdstip plaatsvinden. Zowerd het begin van debloeibij de
pruimen op 15april (1979,30april)waargenomen,voor appelwas dit op 6mei
(1979, 13mei)envoorpeer 18april (1979,5mei).De bloeiperiode verliep
zeer vlot en duurde voor demeeste rassen slechts 2weken.
Zowel bij de appel-alsde pererassen was de zetting zeer goed. Doorde
zware zettingmoest veel aandacht aanhet dunnen worden besteed. Bijna alle
rassenwerden chemisch gedund. Nadunnen met de handwas ook dit jaarweernoodzakelijk.
Lichte hagelbuien kwamen voor op 19,20en22 juni. Bij deoogst bleek
dat deze hagelbuien deuiterlijke vruchtkwaliteit nauwelijks hadden benadeeld.
Door de geringe hoeveelheid neerslag indemaanden april enmei (55,3mm) ontstond er in hetbegin van het groeiseizoen een duidelijk tekort aanbodemvocht.Waarmogelijkwerd dit via de druppelbevloeiing of regeninstallatie
aangevuld.
Wat de dierlijke parasieten betreft kon deperebladvloplaag in tegenstelling
tot 1979 goed onderdrukt worden. De resultaten van een bespuiting met vruchtboomcarbolineum in het vroege voorjaar vielen tegen.Een vroege bespuiting met
Thiodan spp inmaart gaf aanzienlijk betere resultaten. Door de bespuitingen
af te stemmen op het volwassen insekt en afwisselend uit tevoeren met Thiodan
spp enAmbushwerden in het verdere verloop van het seizoen zeer goederesultaten verkregen. De spintbestrijding in de enkelrijbeplantingen bleek ook dit
jaarweer metéénbespuitingmet plictran kort na debloei afdoende tezijn.
Zesrijigebedden van Schone van Boskoop inhetnegende groeijaar gaven ook
in 1980weer problemenmet de spintbestrijding. Ermoest voor dit insekt tot
driemaal toe gespotenworden zonder afdoende resultaat.In tegenstelling tot
hetvorig jaar kwamde perebladgalmugmaar zeer sporadisch voor.Waarschijnlijk
een gevolg vandeherhaalde toepassingen vanThioden spp terbestrijding van
de perebladvlo.
In 1980werden erweer drie percelenop het druppelbevloeiingsnet aangesloten,zodat nu intotaal 13 percelen via druppelbevloeiing of vaste regeninstallatie vanwater kunnenworden voorzien.Omhet vochthoudend vermogen van
de grond teverbeterenwerden in 1980weer 4 percelen gemengfreesd tot een
diepte van ±90cm.
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Door de gunstigeweersomstandigheden kon reeds eind februari een anvang
met planten gemaaktworden.Bijhet plantenwerd eenplantgatbehandeling met
potgrond uitgevoerd.Per plantgat werd 15liter potgrond vanhet merk
'Triomph no. 17'gebruikt.Naast deze plantgatbehandelingwerdenbij alle
pas geplantebomendeboomspiegels afgedekt met champignonmest enwerden alle
bomenvia de druppelbevloeiingsinstallatie vanwater voorzien. Destart van de
bomen verliep danook voortreffelijk.
Eind 1980werden enkele percelen gerooid enwel perceel 3 (gedeeltelijk),
perceel 9enperceel 10.Vanwege deslechteontwateringwerd van een aantal
percelen dedrainage schoon gemaakt.
Devolgende proevenwerden geplant:

Vergelijking

van zwakke tussenstammen

bij appel (perceel8a)

Indeze proef zalworden nagegaaan ofhet mogelijk isomdezebomen op te
kweken zonder paal enwat de invloed isvan zwakke tussenstammen opMM.106
alsonderstam op de groei,produktie enkwaliteit.

Vergelijking

plantmateriaal

- appel (perceel8ben8d)

Hierwordt nagegaanwat de invloed isvan éénjarig plantmateriaal invergelijkingmet tweejarig plantmateriaal bijverschillende opkweekmethodes inde
boomkwekerij op de groei,produktie enkwaliteit, zowel opM.9 als op M.27.

Vergelijking

boomvormen zure kers (perceel 12a)

De invloed vaneenvijftal opkweekmethodes op de groei,produktie en kwaliteit
bij het rasKelleriis no. 16wordt onderzocht.

Rassenonderzoek

naar zure kers (perceel 12b)

Indeze proefwordt nagegaanwat de gebruikswaarde isvan een aantal zure
kerserassen op onderstamLimburgse Boskriek.

Onderstammenproef

- zure kers (perceel 12c)

Hierwordt nagegaanwat de invloed isvaneen tweetal onderstammen op de
groei enproduktiebijhet rasKelleriis no. 16.

Groeibevorderingsproef

- appel (perceel25a)

Indeze proef ishet doel na te gaanwat de invloed isvan één-en tweejarig
plantmateriaal,diepwoelen van de grond tenopzichte vanniet diepwoelen en
welwater geven tenopzichte van geenwater geven opde groei,produktie en
kwaliteit.

KIeinfruit
L. Nijsse

Door het zachteweer indemaand februari ontwikkelden de kleinfruitgewassen
zichal vroeg. Inde tweedehelftvandemaand maart veranderde hetweer,waar21

doordeontwikkelingvandegewassen sterk afgeremdwerd. Nachtvorstvanenige
betekenis kwam niet voor.Deergnatte periodevanaf de2ehelft juni tothalf
juliwasinhoge matebepalend voordeoogstresultatenvandekleinfruitgewassen.Vooral rodebessenenframbozenhadden veel telijdenvanderegenenwind.
Deaardbeienoogst onder tunnelsofvervroegdmetlosgeperforeerde plastic,
viel voordenatteperiode zodathierdoor geen schadeveroorzaaktwerd.In
eenproefwaarindegeperforeerde folietotdeoogst gehandhaafd bleef,isgeblekendathetookvlakvoordeoogsthaast evenmoeilijk isomhetfoliete
verwijderen alsbijbeginbloei.Naarmatehetgewas langer onderdefoliegroeit,
wordthetzachterensteeds gevoeliger vooreenplotselinge klimaatsverandering.
Devruchtzetting onderdegeperforeerde plastic isgeenprobleem.Debijenvliegei
doordeperforaties goed inen uit.
Denormale vollegronds aardbeien hadden flink telijdenvanhetergnatte
weerindeoogstperiode.Indeverlate teeltgafdevruchtzettingbijdeteelt
met gekoeldewachtbedplanten,endebloemknopvormingbijderemonterende aardbeien problemen.Wellichtwasdelangdurigenatteenkoudeperiodemidden inde
zomer éénvandeoorzaken.BijderodebessenhadvooralhetrasJonkheervanTet
vanhetnatteweertelijden.Vanditrasging plaatselijk80à90%verloren.De
latere rassen,dieookminder gevoelig voor barstenzijn,gaven goedeprodukties.
Goede kwaliteitwerd goed betaald.
De zwartebessen gaveneengoedeoogstmetduidelijkevoordelen voordelaat
bloeiende rassen.Devroegbloeiende rassen,waaronderWellingtonXXXenBaldwin
Hiltop rijpten doordelangebloeiperiode ongelijkafwaardoorvrij veel vruchten
barstenendaarna verrotten.Delaterbloeiende rassen rijpten regelmatigafen
gavenhoge produkties.Hetlijkt eropofdevraagnaar grootvruchtige zwarte
bessen (lange trossen)voordeversemarkt toeneemt.Indeframbozen kwamvooral
bijdevroege rassen:Mailing PromiseenJochem'sRoem schadeaandevruchten
doordelangdurige regenval voor.Denieuwe rassen:Mailing Delight enPhyllis
King,dievorig jaarveelbelovend waren,steldennu,onder deze extreemnatte
omstandigheden, teleur.Deherfstframbozen ontwikkelden zich,vooreeneerste
jaars gewasmetlateplantdatum, goed.Vooral hetrasHeritage viel opdoor zijn
produktiviteit envruchtgrootte.Wellicht warenderuime standvandevruchtdragende takkenenderegelmatige vochtvoorzieningmetdruppelbevloeiing hiervanweldeoorzaak.Debramen ontwikkelden zich gunstig.Deoogstperiodevandit
gewasvielnadeslechtweer periode.Vandenieuwe rassenbleek DirksenThornless,ondanks eenvolgroeide aanplant opnieuwteweinig produktief.Bedford
Giantgafeenhoge produktiemeteenvroege oogstperiode.Ditrasrijpt duidelijl
vroegerdanHimalaya,Derassen ComancheenCherokeebleken opnieuw waardeloos
tezijn.Dedruppelbevloeiingsproef rodebeswerd gerooid evenalsdein1976
geplante rassenproef rodebes.

Nieuwe

proeven

Met aardbeien werden weer verschillende
teeltproeven
aangeplant o.a. een
rassenproef
waarin opnieuw verschillende
I. V.T.-selecties
beproefd worden. Een
proef met het vroegst rijpende volle grondsras Karina waarin de relatie
tussen
plantdichtheid
en de produktie bekeken wordt. Een aanplant met het ras Elvira
om verder het gebruik van flodderfolie
te beproeven. Met het ras Gorella wordt
het onderzoek naar de invloed van plantzwaarte
en de mate van beworteling
van
het uitgangsmateriaal
en het herkomstenonderzoek
voortgezet.
Een rassenproef
met kruisbessen
rassen zal geplant worden. Van rode en zwarte
bessen is materiaal in opkweek voor nieuwe rassenproeven.
Ook zal een nieuwe
rassenproef
met negen bramenrassen geplant
worden.
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Op 30 augustushield het proefstation een open dagvoorburgers,waarvan
ruim400personen gebruikmaakten.
De 'Info'middag voorhet personeel werd gehouden op 18november.De
heerWertheimbehandelde een deel van zijn onderzoek, teweten: 'Bijzondere
fruitgewassen'.
Verschillende studenten brachten een deelvan hun praktijkperiode door op
verschillende afdelingen vanhet proefstation zoals uit de opsommingblijkt:
B.J. van der Sluis (Laboratoriumschool Zeeland)van 9januari tot3mei bij
de afdeling Bodemkunde.
L.H.M,van Osch (Hogere Tuinbouw School van deK.N.B.T.B.,DenBosch)van
24maart tot 8meibij de afdeling GrootFruit.
H. WijnbergenRijksHogereTuinbouwSchool,Utrecht)van 8april tot 6juni bij
de afdelingen Groot en Klein Fruit,Entomologie enBodemkunde.
Mw. J. Polderdijk (Middelbare Tuinbouw School voor Meisjes 'Huis teLande',
Rijswijk)van 14april tot 27 junibij de afdeling Virologie.
Mw. J.M. Bcsma (RijksHogere Tuinbouw School,Utrecht)van 19mei tot 17
julibij de afdelingEconomie.
Mw.E.Verbeek (Hogere Tuinbouw School van deK.N.B.T.B.,DenBosch)van 19
mei tot 18julibij de afdelingBodemkunde.
F. Gubbels (Laboratoriumschool Zeeland)van 27 augustus tot 12december bij
de afdelingBodemkunde.
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AFDELING TEELTONDERZOEK GROOTFRUIT

Project PFW 2:Hetgebruikswaardeonderzoek grootfruit
P.D. Goddrie

Appel
Inhetvoorjaarvan 1980werden in deeerste toetsing 21nieuwe rassen
aan de rassencollectie toegevoegd, zodat in dat jaar 167appelrassen in
toetsingwaren.
Evenals invoorgaande jaren tradweer een goede bloei en vruchtzetting
op, dit laatste zeker ook vanwege de grotekans opkruisbestuiving binnen
de rassenpercelen. Teneinde vruchten van voldoende kwaliteit tekunnen
oogstenmoest flinkworden gedund.
De aandacht van debezoekers van de rassenpercelen bleef ook dit jaar
voornamelijk uitgaan naar de al een aantal jaren in debelangstelling staande
rassen Summerred,Jonagold,Elstar en Gloster. De in 1980met deze rassen
verkregen resultatenworden hierna vermeld.
De produktiviteit van Summerred blijft goed. Gebleken isdat verlating
van het pluktijdstip devruchten meer en intenser doet kleuren, terwijl
de onaantrekkelijke grauwgroene kleur van de achterzijden van devruchten
omslaat naar hetmeer aantrekkelijke geel. Op 25 augustus echter lag reeds
22% van de totale vruchtdracht onder debomen;hetwaren vrijwel uitsluitend
dequakleurmeest aantrekkelijke enmooiste vruchten.Het lijktwaarschijnlijkdat toepassingen van een late-valmiddelnodig zijn ombij Summerred
een hoog percentage goedgekleurde vruchten tekunnen oogsten. Overigens liet
dekwaliteit van Summerred nogal tewensen overvanwege het hoge percentage
vruchten met scheuren in de steelholte.
Jonagold gaf dit jaarweer grote problemen met het op kleur komen vande
vruchten van de inmiddels tienjarige proefbomen. Zelfsvruchten dievoortdurend envolledig inhet licht hingen vertoonden nauwelijks enige blos.Wel
viel op dat dekleur van devruchten aanwat sterker groeiende bomen aanzienlijk beterwas danvan vruchten van enkelenogal zwakgroeiende bomen.
Mogelijk isvoor een goede kleur een hoge blad/vrucht-verhouding noodzakelijk.
Wegnemen van lichtonderscheppende scheuten,ongeveer veertien dagen vóór de
pluk,gafnauwelijks of geen toenamevan deblos te zien. Ook het zeer lang
latenhangen van devruchten had vrijwel geen toename in dehoeveelheid blos
tot gevolg. Debomen die in 1979opvielen vanwege hunvroege en goedevruchtkleur vertoonden dit verschijnsel niet in 1980.Deproduktiviteit van dit
rasblijft ookbij oudere bomen goed.
Evenals Jonagold heeft ookElstar problemen bijhet opkleur komenvan de
vruchten. In tegenstelling tot Jonagold heeftbij dit ras echter het ongeveer
veertien dagen vóór deplukwegnemen van lichtonderscheppende scheuten een
zeer goed effect op demate van roodkleuring van devruchten.Vruchten die
echter volledig binnenin de bomenhangen blijvenvolkomen geel. Deproduktiviteit van de teWilhelminadorp nunegenjarige bomen blijft uitstekend;
welmoet steedsvoldoende worden gedund om zoveelmogelijk vruchten van
voldoende grootte tekunnen oogsten.
Ook van Glosterblijft deproduktiviteit zich opeenhoogniveauhandhaven.
Bij dit raswerd verder onderzoek gedaan over het optreden van klokhuisschim-
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mei. Bij ruim 1600 vruchten van de oogst van 1979 werd in het voorjaar van
1980 nagegaan of er een verband bestond tussen de aanwezigheid van klokhuisschimmel en respectievelijk de vruchtgrootte en het aantal pitten. Uit
de tellingen en metingen konden geen duidelijke verbanden tussen schimmel
enerzijds en hoogte en breedte van de vruchten en het aantal pitten anderzijds worden aangetoond.
In een oriënterende spuitproef werd nagegaan of toepassing van de fungiciden Topsin M en Benlate, tweemaal toegepast tijdens de afbloei van Gloster,
een bestrijding van klokhuisschimmel zouden geven. Vruchtmonsters die op
4 augustus, 8 september en 6 oktober werden genomen toonden aan dat bij een
aantal vruchten reeds op 4 augustus klokhuisschimmel aanwezig w a s ; het percentage vruchten met klokhuisschimmel nam toe naarmate het seizoen vorderde.
Beoordeling van de helft van het aantal op 17 oktober geoogste vruchten gaf
eind oktober aan dat Benlate noch Topsin M effect hadden met respectievelijk
27% en 37%vruchten met klokhuisschimmel;van de onbehandelde vruchten had
30% een beschimmeld klokhuis.
Teneindenategaanoferwellicht geografischeverschillenbestaanbijhetoptreden van klokhuisschimmel werden te Wilhelminadorp achttien partijen
Gloster van diverse plaatsen uit Nederland bijeengebracht. De helft van het
aantal vruchten van elke herkomst werd in de eerste week van december beoordeeld. In tabel 1 zijn de resultaten van deze beoordelingen vermeld. Bij
het beoordelen van de tabel moet er rekening mee worden gehouden dat de
percentages in de kolommen 'matig' en 'ernstig' als onaanvaardbaar voor de
consument moeten worden beschouwd. In deze gevallen is sprake van rotting
binnen (=matig) en soms al buiten het klokhuis, dus in het vruchtvlees
(=ernstig). Bij de 'lichte' aantasting is slechts sprake van enig tot soms
veel schimmelpluis op pitten of elders in het klokhuis, dat in vele gevallen
niet door de consument zal worden opgemerkt. De resterende helft van de
vruchten zal in maart 1981 worden beoordeeld. Er zijn intussen al aanwijzingen
verkregen dat het percentage beschimmelde vruchten gedurende de bewaring
toeneemt en dat de mate van aantasting verschuift van licht naar matig en
van matig naar ernstig.
Tabel 1.Het vóórkomen van klokhuisschimmel bij Gloster.
Herkomst

Kraggenburg
Zwaag (1)
Olst
Marknesse
Biddinghuizen (1)
Piershil
Biddinghuizen (2)
Wilhelminadorp (1)
Zwaag (2)
Geldermalsen (0
Oosthuizen
Wilhelminadorp (2)
Oosterhout
Werkhoven
Geldermalsen (2)
Linne
Horst
Numansdorp
Totaal gemiddeld

Aantal beoordeelde vruchten

Percentage vruchten met
klokhuis in de klasse

beschimmeld

Licht

Matig

Ernstig

3,0
7,1
9,6

2,0
3,6
1,8
4,4
2,2
2,2
8,6
4,2
2,8
7,5

3,0
0
0,9
0,7
2,2
0
5,7
2,5
8,3
1,3
1,0
1,7
3,2
6,3
5,6
3,4

99
56
114
135
45
89
35
120
36
903
99
923
124
95
107
58
92
117

19,2
16,7
19,6
18,2
23,8
19,4
24,2
31,8
44,8
27,2
39,3

3247

21,2

IA,1
15,6
20,2

8,6

11,1

5,2
12,1

4,2
11,2

3,4
15,2
10,3

10,9

6,5

2,4

6,0
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Een opvallend ras inde eerste toetsingwas I.V.T. 6701—I740. Dit ras
staat sinds 1976 inde rassenpercelen teWilhelminadorp. In deperiode 1976
tot enmet 1980bedroeg de gemiddelde opbrengst 73,3kgperboom;even oude
Golden Delicious produceerde in dezelfde periode 41,8kg perboom.Het is
eenvrijwel ronde appel dievanaf half september tot omstreeks begin oktober
geplukt kanworden. Vooral bij latepluk zijn devruchten zeer fraai;vroeger
geplukte vruchten zijn aanzienlijkminder geblost.Het ras is slechts kort
bewaarbaar;de laat geplukte vruchten kunnen vier àvijfweken indekoelcel
worden bewaard,waarna zowel de innerlijke als uiterlijke kwaliteit nog uitstekend is.Devroeg geplukte vruchten zijn ongeveer éénmaand langer bewaarbaar (totbegin december),maar er is danwel sprake van teruggang inde
eetkwaliteit;uiterlijk blijven devruchten er echter goed uitzien.Bewaring
vanaf begin december totbegin januari bijkamertemperatuur deed de smaak
sterk teruglopen;deuiterlijke kwaliteit liet op datmoment echter nog steeds
niets tewensen over.Dit alles betekent dat I.V.T. 6701-1740een 'gevaarlijk'
ras is.In depraktijk zoudeverleiding grootkunnen zijn deze appel,gezien
zijn langdurige goede uiterlijke kwaliteit,te lang tebewaren,met het gevolg
dat een siechtsmakende appel op demarkt zouworden gebracht.Vrij laat geplukt
enkort bewaard zou dit raswellicht een goede vervanger voorOdin kunnen zijn.
Enige aandacht ontvingen deEngelse rassen Greensleeves en Jester,beide
afkomstig uithetveredelingsprogramma vanhet East Mailing ResearchStation.
Aan de tweejarige bomenwaren devruchtenvan Jester zeer fraai rood gekleurd;
de produktiviteit bedroeg in het eerste produktiejaar 4,7 kg perboom. Greensleeves lijktvoorwat betreft het uiterlijk zeer sterk op GoldenDelicious;
deproduktiviteit isna éénproduktiejaarminder dan dievan Jester. Debewaarbaarheid vanbeide rassen is tamelijkkort.
Het onderzoek betreffende de smaak vanNederlandse enbuitenlandse Golden
Delicious (voornamelijk uitFrankrijk)werd afgesloten met nog twee smaaktoetsen,namelijk eind februari eneind april.Inbeide proevenwerden acht
Nederlandse en achtFranse herkomsten Golden Delicious getoetst.
Ingeenvan deze twee toetsenkon eenbetrouwbaar verschil in smaak tussen
Nederlandse enFranse Golden Deliciousworden aangetoond. In deeerste toets
liep dewaardering voor de Franse herkomsten uiteen van 6,9 tot 4,8 envoor
deNederlandse herkomsten van 7,1 tot 5,0 (1= zeer slechte, 10= uitstekende
smaak). De gemiddeldewaardering voor deachtNederlandse herkomstenwas 5,9,
voor deFranse herkomsten 5,8. Inde tweede toetsvarieerde dewaardering
voor deFranse herkomsten van 6,5 tot 4,7 envoor deNederlandse herkomsten
van 6,4 tot 4,9. De gemiddelde waardering voor de acht Nederlandse herkomsten
was in deze toets5,7,voor de Franse herkomsten 5,6.
Inhet smaakonderzoek met Golden Deliciouswerden in dit enhet vorig
verslagjaar in totaal 23Nederlandse, 20Franse enéénNieuwzeelandse herkomst
op smaak getoetst.Uit geenvan de toetsen isgebleken dat,gemiddeld genomen,
Golden Delicious uitNederland minder goed smaakt dan buitenlandse Golden
Delicious. Debewering datNederlandse Golden Delicious voorwat betreft
smaakminderwaardig zou zijn aan Franse Golden Delicious moet daaromvan de
hand worden gewezen.
In de tweede smaaktoets met achtNederlandse en acht Franse herkomsten
van Golden Delicious werd tevens nagegaan of er eenverband konworden aangetoond tussen devruchtvorm en desmaak. Erwordt aangenomen dat vruchten
met een smalle dichte kelkholte (spitsneuzen) slechter zouden smaken dan
vruchtenmet een grote open kelkholte. Inhet algemeen isdevormvanNederlandse Golden Deliciouswat spits,terwijl Franse Golden Delicious meestal
gaver rondis.
Bijvijftigvruchten van elkvan de zestienherkomstenwerden dehoogte
en debreedtevan devrucht en de diepte en debreedte van de kelkholte
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gemetenen deze uitkomsten werden gerelateerd aan de aan die vruchten toegekende smaakcijfers.Uit berekeningen bleek daterbij dezeproefopzet (o.a.
vruchtenniet afkomstig vanhetzelfde bedrijf) statistisch geen enkel verband
konworden aangetoond tussen devruchtafmetingen,kelkbreedte en kelkdiepte
enerzijds en de smaak anderzijds.
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevens werden na het
groeiseizoen van 1980twintig rassen gerooid vanwege diverseminder gunstige
eigenschappen.

Peer
Inhet voorjaarvan 1980werden tiennieuwe rassen in de eerste toetsing
vanhet gebruikswaardeonderzoek opgenomen; in dat jaarwaren 35 rassen in
onderzoek.
Naeengoedebloeitradinhetalgemeeneenuitstekendevruchtzettingbijderassenop;
bijvelerassenwasvruchtdunningvereistomvruchtenvanvoldoendegroottetekunnenplukken.
Er bestaat veel belangstelling voor het uit Frankrijk afkomstige pereras
Général Leclerc;over dit raskomen de laatste jarenveel positieve ervaringen
vanuit het buitenland naar Nederland. Sinds het voorjaar van 1978wordt dit
ras ook teWilhelminadorp beproefd. In de drieproefjaren heeft Général Leclerc
inde eerste toetsing nog slechts enkele vruchten geproduceerd, dit ondanks een
jaarlijksuitstekende bloeien debinnen hetpererassenperceel grotekansop
kruisbestuiving. Het lijkt erop dat bij dit ras toepassingen van CCCnodig
zijn omhet in deproduktiefase tekrijgen. Met zulke toepassingen zijn ineen
bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen goede resultaten bereikt.Opvallend bij dit ras
isde zeer overvloedige nabloei die vrijwel het gehele groeiseizoen doorgaat.
Inverbandmet het optredenvanbacterievuur isdit een zeerkwalijke eigenschap. Ook inhet buitenland komt dezenabloei opvallend naarvoren.
Condo staat eveneens in de belangstellingvan deNederlandse fruittelers.
Het is een bewaarbaar pereras datmogelijk de erg smalle sortimentsbasis bij
peren later in het seizoen enigszins zoukunnen uitbreiden. Dit ras staat
sindsvoorjaar 1972 in deeerste toetsing teWilhelminadorp,waar blijkt dat
deproduktiviteit achterblijft bij dievan de standaardrassen (tevenskruisingsouders) Conference enDoyenné du Comice. Condo opKwee MAproduceerde toten
met 1980gemiddeld 61,5 kg perboom,evenoude Conference enDoyennédu Comice op
dezelfde onderstam respectievelijk 106,9en 79,1 kg per boom.
Sindshetvoorjaarvan 1972staan in deperecollectie teWilhelminadorp
ookvier stoofpererassen (elk tien bomen), alleveredeld opKwee MAmet
tussenstam Beurré Hardy. In denegen proefjaren ging totnu toe geen enkele
proefboomverloren,noch iser sprakevan slechte groei enbladstand, dit
dankzij het gebruik van een tussenstam. Tochwerd eind 1980Witte Kozijn
gerooid vanwege de te geringeproduktiviteit invergelijking met de andere
drie. Van de drie resterende stoofperen blijft Saint Rémyhet meest produktief,
maar vormt ook degrootste bomen. De omvang van GieserWildeman is beduidend
geringer,evenals zijnproduktiviteit,dit laatste vooral ten gevolge van
beurtjaren diebij dit ras gemakkelijk optreden. In tabel 2 zijn deproduktiecijfers vermeld.
Tabel 2.Deproduktie vanvier stoofpeerrassen opKweeMAmet tussenstam
(Beurré Hardy), geplant inhet voorjaar van 1972.
Ras
Saint Rémy
Winterrietpeer
GieserWildeman
WitteKozijn

Gemiddelde produktie inkgperboom in de periode
1972tot enmet 1980
158,9
119,7
88,1
71,2
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Teneinde na te gaanhoe over de smaakvan enkele nieuwe pererassen wordt
gedacht,werd begin december een smaaktoets gehouden waaraan veertigmedewerkers vanhet proefstation deelnamen. De in die toets verkregen cijfers
zijn vermeld in tabel 3.Zoalsuit die tabel blijkt isDoyenné du Comice een
voor wat.de smaak betreft nog onovertroffen ras;toch bleven denieuwe rassen
Général Leclerc, Condo enI.V.T.P-408niet veel achter.Opvallend isde
lage waardering voor Conference,een ras dat toch alsgoedsmakend bekend
staat. De oorzaak ligt wellicht inhet feit dat dit ras tegelijk met Doyenné
du Comice en Doyenné-typen (Condoen Général Leclerc)werd beoordeeld. Later
inhet seizoen,zonder de aanwezigheid van Doyenné du Comice,voldoet
Conference in het algemeen goed. Uitgesproken onvoldoende van smaakwashet
'oude' Franse rasPrésident Héron. Opvallend was dat bij Condo reeds binnen
enkele dagen enige vruchten een beginvan buikziekvertoonden.
Tabel 3.De smaakvan enkele pererassen op 4december 1980.Cijfers zijn
gemiddelden van 40proevers (1= zeer slecht; 10= uitstekend).
Ras

Gemiddelde waardering voor de smaak

Doyenné du Comice
Général Leclerc
Condo
I.V.T. P-408
Conference
Président Héron

7,3 a
6,7 b
6,7 b
6,4 b
5,7 c
4,2 d

Cijfers gevolgd door eenzelfde letter verschillen niet betrouwbaar (P=0,05).
Op grond van gedurende een aantal jarenverzamelde gegevenswerden nahet
groeiseizoen van 1980vijf rassen gerooid vanwege diverse minder gunstige
eigenschappen.

Prmm
Inhet voorjaar van 1980werden vier Zweedse,vier Roemeense en éénEngels
ras inde eerste toetsing teWilhelminadorp opgenomen,waarmee het aantal
inbeproeving zijnde rassen in 1980 op twintig kwam.
Ookbij dit gewas verliepen bloei envruchtzetting inhet algemeen goed;
een aantal rassenmoest sterkworden gedund omvruchtenvan voldoende kwaliteit
tekunnen oogsten.
Inhetvorigverslagjaarwerd ten aanzienvanhet rasSanctus Hubertus
vermeld dat éénvan devijf proefbomen verloren ging aanwaarschijnlijk
bacteriekanker. De ziekte breidde zich inhetvoorjaar van 1980 sterkuit,
zodat ook devier resterende bomen verloren gingen.De inde directe omgeving staande overige pruimerassen vertoonden totnu toe geen nadelige
gevolgen. Geconcludeerd moetworden dat SanctusHubertuskennelijk zeer vatbaar isvoor bacteriekanker. Zolang voor deze ziekte geenbestrijding bekend
ismoet Sanctus Hubertus dan ook als een zeer twijfelachtige aanwinst worden
beschouwd.

Landelijke

rassenproeven

In 1980waren inde regionale fruitteeltproeftuinen twee landelijke rassenproevenmet appel inuitvoering, één geplant inhetvoorjaar van 1975
(proef 75.0.13)en één geplant inhet voorjaarvan 1979 (proef 79.0.1).
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Inhet verslag overJ979werd reeds meegedeeld dat inproef 75.0.J3het
ras Glosternavijf groeijaren Jonagold inproduktiviteit voorbij streefde.
Deze tendens zette zich inhet zesde groeijaar 1980voort. Gemiddeld over
vier proeftuinen produceerde Gloster in de jaren 1976 tot enmet J980 ruim
20kg perboommeer dan Golden Delicious en bijna 14kgmeer dan Jonagold.
Dekg-opbrengst van de rassen Jamba 69,Septer en James Grieve lag in dezelfde
periode op eenniveauvan rond 45kg perboom, ongeveer dehelft van dievan
Gloster.
InJ980werden inproef 79.0.1 deeerste vruchten geplukt.Het als standaard
opgenomen ras Golden Delicious was,gemiddeld over zesproeftuinen,de beste
met 5,6 kg per boom. Dekg-opbrengstenvan de overige rassen vertoonden
onderling nog slechts geringe verschillen.
Inde zomer van 1980werden voor twee volgende landelijke rassenproeven
debenodigde aantallen bomen indeboomkwekerij geoculeerd. Het betreft een
inhetvoorjaar vanJ982 teplanten proef met zeventien appelrassen en een
inhetvoorjaar vanJ983 teplanten proef met elf pererassen.
In deproeftuinen teHorstenWilhelminadorp werd inhet voorjaar van 1980
een proefmet tien rassen van zurekers geplant.Doorwateroverlast inde
zomer gingen inWilhelminadorp helaas een aantal proefbomen verloren. De
proefopzetwas echtervan dien aard dat deproef alsnog doorgang kan blijven
vinden. Resultaten zijnnog niet tevermelden.
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Project PFW43:Virus-enklonenonderzoek bijgrootfruit
H.J. van Oosten

De sterkere groei vanvirusvrije bomen invergelijking met dievan virusziekebomen leidde in 1975 tot een proefwaarinwerd nagegaan of en zoja,in
welke mate,deplantafstand van debomen op de rij zoumoetenworden aangepast.Het betrof de appelrassen Cox's Orange Pippin,Winston,Benoni en Rode
Boskoop op M.9. Deplantafstand varieerde van 1.50m tot 2.00 m (inéén geval
tot2.50 m).Erwaren 3proefplaatsen met verse groeikrachtige grond.Het
bleek, datnaarmate de plantafstand groterwerd,een grotereboommet zwaarder zijhout moestworden gekweekt omdebeschikbare ruimte tevullen. Deze
grotere bomen gavenwel een hogere produktie perboom, doch per hectarewas de
produktie van dekleinere bomen op 1.50m het hoogst.Bij dekleinere bomen
op 1.50 m kon al snel te zwaar geacht zijhoutworden vervangen door aanwezig
jong zijhout zonder dat het boomvolume daaronder leed. Bij de grotere bomen
op 2.00 mwashet aanhouden van het zware zijhout noodzakelijk omdebeschikbare ruimte tevullen.Eenmoderne slanke spilwas dus op dezewijde afstanden
niet mogelijk. Omdat men in staatbleek devirusvrije bomen op een afstand van
1.50 m tehandhavenheeft dit devoorkeurbovenwijdere plantafstanden.
TeHorstwerd in 1974eenproef geplantmet virusvrije Rode Boskoop opM.9,
waarvan dehelft kort nahet oculerenwas besmetmet het complex latente
virussen datbij appelbekend is.De groeireductie én de produktievermindering
ten gevolge van dezebesmetting bleken minimaal.Het besmetten met latente
virussen kan daaromonder de omstandigheden teHorst niet gezienworden als
een bruikbare methode tot groeibeheersing,een idee datbij hetbegin der
proefwel opgeld deed.
Op deproeftuinen (enin depraktijk)was het nogwel eens gewoonte om
standaard (virusziek)James Grieve opM.26 teplanten omdat de groei opM.9
teleurstelde. Virusvrije James Grieve opM.26 groeit zeer sterk.Voorvirusvrijebomen verdient M.9 dan ook voorkeur.
In 1978werd inNoord-Holland bij Golden Delicious eenvruchtafwijking
waargenomen dat sterk deed denken aan de in Duitsland beschreven 'Schalenpustelkrankheit'. In 1980bleek dat de afwijking doorenting over te brengen
was op virusvrije GoldenDelicious.
In deklonenproef met virusvrije Belgische nummers van Jonagold werden
totnu toe geen produktieverschillen vanbetekenis gevonden.Hetwas opmerkelijk dat teHorst éénnummer (nr.2311) indeeerste twee jaar achterbleef
inkleur,doch dat teWilhelminadorp dit nummer juist demeestekleurheeft.
Bijhet rasCox's Orange Pippinwerd eenherkomst gevonden,die iets
groterevruchten geeft dan dewelbekende T.12.

ProjectPFW44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bijpit-ensteenvruchte
H.J. van Oosten

Appel

De in 1974 geplante proef met de appelonderstammen M.9 ( v i r u s v r i j ( v . v . )
en v i r u s g e t o e t s t ( v . g . ) ) en M.27 ( v i r u s v r i j ) werd beëindigd. De b e l a n g r i j k s t e
gegevens z i j n in t a b e l 4 samengevat.
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Tabel 4.Het boomvolume (m3),deproduktie perm3boomvolume (kg/m3)en
de produktie perm 2 boomprojectie (kg/m2)van 3rassen op twee
onderstammen inde periode 1975-1980.

Ras

Onderstam

MJ

Kg/n

Kg/m 2

Cox's O.P.

V. V.
M. 9
M. 9
v.g.
M.27 V . V .

1.63 a
1. 17 b
0.59 c

35.1 a
38.0 a
45.7 a

23.5 a
24.4 a
25.3 a

Rode Boskoop S.H.

V. V.
M. 9
V.g.
M. 9
M.27 V . V .

1.84 a
1.26 b
0.80 c

57.2 a
64.0 a
68.5 a

39.2 a
38.6 a
37.6 a

Winston

M.9
V . V.
v.g.
M. 9
M.27 V. V.

1.65 a
1.06 b
0.37 c

36.2 a
36.9 a
65.7 b

2 5 . 6 ab
22.2 a
30.9 b

Getallen gevolgd doorverschillende letters verschillen betrouwbaar bij
(p=0,05).
Uit de cijfersblijkt duidelijk dat debomen opM.27 sterk achterblijven
in groei, (uitgedrukt inm3boomvolume). Deproduktie perm3 boomvolume is
voor bomen opM.27echter het hoogst. Indien deproduktie wordt berekend per
m ingenomen standruimte dan zijn deverschillen tussen de onderstammen geheel afwezig. Dit kan verklaard worden doordat de bomen opM.27 erg laag
blijven enmeestalmeer 'open'zijn dan die opM.9.Er is dus meer onbenutte
ruimte inhet boomvolume.
Voor omstandigheden zoals teWilhelminadorp (herinplant, zwakke groei,
geen druppelbevloeiing)biedt M.27weinig persperctief: de groei is te zwak.
Voor die grondenwaar de groei opM.9 te sterkwordt geacht,isM.27wellicht
aantrekkelijk.Metbetrekking totde vruchtkwaliteit werd vastgesteld dat
Cox's Orange Pippin opM.27 kleinere vruchten geeft dan opM.9.BijWinston
en Rode Boskoop was datniet het geval. De vruchten van beide laatst genoemde
rassenwaren opM.27meestal gladder dan opM.9.Bij alle drie proefrassen
waren devruchten opM.27hetbest gekleurd. Indeproefperiode hebben zich
geenbewaarmoeilijkheden voorgedaan.
In een andere proefworden de appelonderstammen M.9,M.27,B.9,3426 en
M.13chimaeremet elkaarvergeleken.Bij Cox's Orange Pippin isde hoogste
produktie perm3boomvolume (kg/m3)verkregen opnr. 3426,bij Rode Boskoop
opM.9.Bijbeide rassen is de opbrengst inkg/nH veruit het laagst opM.13
chimaere.
De onderstam B.9 (Budagovski 9)veroorzaakt een iets sterkere groei dan
M.9. Deproduktie perm3boomvolume is bij Cox's Orange Pippin voor B.9 en
M.9 vrijwel gelijk dochbij Rode Boskoop isde opbrengst inkg/m3het hoogst
opM.9.

Veer
Inverschillendeproevenworden kwee A enkwee Cbeoordeeld op groei en
produktie van een aantal daarop veredelde pererassen.Het blijkt dat de groei
van debomen opbeide onderstammen vrijwel gelijk is,doch dat deproduktiviteit opkwee Chet eerst intreedt. Dit veroorzaakt dan later een rustiger
groei en eenkleiner boomvolume dan opkweeA.

In één derproevenworden twee herkomsten vankwee Cvergeleken,een
Engelse en eenNederlandse. Erwerd vastgesteld dat debomen van Conference
op deEngelseherkomst iets groterwaren,doch deproduktiviteit van de rassen op de twee herkomsten vankwee Cverschilde niet (tabel5 ) .
Tabel 5. Boomgrootte (m^)enproduktie perm-* boomvolumevoor twee rassen
openkele onderstammen.
Ras

Onderstam/he rkomst
(kwee)

Boomvolume
(n.3)

Kg

Doyenne du Comice

A

1.1
1. 1
1. 1

24
43
39

1.5
1.3

43
61
62

C-Engeland
C-Nederland
Conference

A

C-Engeland
C-Nederland

1.1

Erwerd tevens vastgesteld, dat de vruchtgrootte op kwee Cwel achterblijft
bij die opkwee A. Ditwordt zeerwaarschijnlijk veroorzaakt door de veel
grotere produktiviteit opkwee C.

Project PFW54:Teeltonderzoek indevruchtboomkwekerij

H.J. van Oosten

Afknippen

van geoculeevde

onderstammen

Invoorgaande jarenwerd reeds vastgesteld dat het tijdstip van afknippen
van geoculeerde M.9-onderstammen demate van uitval sterkbepaalt. Datkon
in 1980weerworden bevestigd: vroeg afknippen (indeherfst en in dewinter)
leidt totmeer uitval dan laat afknippen (maart/april). Papierbast viel alleen
waar tenemen bij devroege knipdata (november-januari).
In depraktijk zijn enkele gunstige ervaringen opgedaan met een grondbewerking omhet probleemvan slapers en dromers tevoorkomen. In eenproef
werd vastgesteld dat een grondbewerking inmaart hetbloeden van afgeknipte
onderstammen sterk verminderdt,doch het percentage planten met papierbast
was niet lager.Bij een grondbewerking innovemberwas datwel het geval.
De zwakke appelonderstam M.27heeft eveneens lastvan het optreden van
papierbast. Ook bij deze onderstam bleek vroeg afknippen schadelijk enbleek
ereen optimum tezijn (althans in 1980)rond begin april (tabel 6 ) .Te laat
afknippen iseveneens schadelijk, (ziejaarverslag 1979,blz.31).
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Tabel 6.Het percentage dode of afwijkende oculaties nahet afknippen op
diverse tijdstippen in 1980van Golden Delicious op M.27.
Tijdstip
afknippen

Dood +Afwijkend

9 januari
14februari
19maart
2 mei

Vertakking

30
20
10
25

van éénjarige

ooulaties

Evenals vorige jarenbleek dat hetmiddelMSB 25.J05 devertakking bevorderdt.Het resultaat isechterniet altijd bevredigend. Voorhet jaar
1980 isdatwellicht teverklaren door de slechteweersomstandighedengedurende deperiodewaarin gespoten moestworden. Verscheidene rassen sloten
de groei vrijwel afompasnahet einde van deperiode met slechtweer (eind
juli)de groei tehervatten. Devertakking zat veelmeer verspreid overde
geheleboom dan in andere jaren (te laag of te hoog).
In J980werd oriënterend gespoten met Promaline,eennieuwmiddel omde
vertakking te stimuleren. Uit de literatuurwas de concentratie van 500
d.p.m. alsveelbelovend naar voren gekomen. In onzeproefwas deze concentratieniet werkzaam.

Opkweek van tweejarige

bomen

Handveredelingen van verschillende rassenwerdenweer op diverse hoogten
ingesnoeid. In zijn algemeenheid bleek dat dieper insnoeien leidt tot
krachtiger scheuten. Tochwashet resultaat bij alle insnoeihoogten teleurstellend,met namebij Jonagold,Gloster enJames Grieve.Bij deze rassen
waren er zoveelbloemknoppen dat devertakking daardoorwerd bemoeilijkt.
Er zijnnuproeven opgezet omdebloemknopvorming tevoorkomen.
Debomen dieniet waren ingesnoeid waren mooi vertakt.Devertakkingbevond zichin een zonevan 20 cmonder deeindknop. In deze zone bevonden
zich geen bloemknoppen. Niet insnoeien zal echtermeestal leiden tot tehoog
geplaatst zijhouten daardooronbruikbare bomenvoor de fruitteler.

Nieuwe

onderstammen

Appel
DeveelbesprokenAmerikaanse onderstamM.A.C.9 laat zich redelijkvermeerderen door afleggen.Debladstand isechtervanaf september zeer slecht
en als enige onderstam in onze uitgebreide collectie toonden debladeren
merkwaardige necrotische ronde plekjes.
UitPolen en deVerenigde Statenwerden plantenen enten ontvangen van
diverse onderstammenvan deRussiche veredelaar Budagovski. Deze onderstammen zouden alle zeerwinterhard zijn. Tevens zouden enkele onderstammen een
zeer zwakke groei veroorzaken.
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Peer
De eerste virusvrije onderstammen vanKweeAdams enKwee C 'Peters'
werden vermeerderd voor proefdoeleinden. Uit Polenwerd dewinterharde
kwee Somorowski 3 geïmporteerd.
Pruim
Deeerste bomen op denieuwe Engelse onderstam Pixy kwamen beschikbaar.
Zij zullen ophet proefstation worden geplant.Uit Frankrijkwerd de zwakgroeiende selectieP.2038geïmporteerd.

Vermeerdering

van onderstammen

Denieuwe Engelse onderstam Pixy laat zichdoor zomer-enwinterstek goed
vermeerderen. Hetwinterstek dient voor dewinter (uiterlijk in oktober)te
worden gestoken.
De appelonderstam M.9 liet zich redelijk goed door zomerstek vermeerderen.
Er bleek echter eenbelangrijk verschil tussen deherkomsten vanM.9 (zie
selectie in onderstamtypen).

Selectie

in

onderstamtypen

Appel
In de loop der jaren iseen omvangrijke collectie herkomsten vanM.9 bijeengebracht. Er zijn verschillen gevonden ten aanzien van debeworteling,de
mate van gespoordheid,het bladtype en dewijzevan tanding van debladrand
ende bloeibaarheid.
Bij devirusvrije M.9 herkomsten is deBelgische kloon nr. 29het meest
afwijkend: zeer goedebeworteling, zeer veelplanten op demoerhoek,veel
sporen, spits blad met scherpe tanden op debladrand en géénbloei.Een
anderuiterste is deDuitse B.2.:minder goede vermeerdering, geen sporen,
grof ovaal bladmet een stomptandigekarteling,veelbloemen. In deze laatste
groep zijn ook te rangschikken: deFranseN.2a,enI.3a,deEngelse EMLA,de
Canadese nr.T.1 en deNederlandse T.338.Alle andere herkomsten lijken
tussenvormen.
Bij de standaard (viruszieke)M.9 zijn opNederlandse kwekerijen enkele
herkomsten gevonden die sprekend lijken op deBelgische nr. 29.De planten
in deze groepworden wel beschouwd als typische vertegenwoordigers van
'Jaune deMetz' ('geleHetzer paradijs'),waaruit deM.9 is geselecteerd.
Tabel 7.Deverschillen invermeerdering werden ook vastgesteld bij zomerstek
Herkomst

Virusstatus

% beworteld

België nr.29
Nederland sel.J.M.

virusvrij
virusziek

83
90

Duitsland nr.2
Frankrijk N.2a

virusvrij
virusvrij

52
54
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Verschillen in gespoordheid enbloei van de onderstammenwerden ook
gevondenbij M.26,M.27enMM.106. VanM.2 zijn tweeherkomsten inonderzoek die sterk verschillen inbeworteling.
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Projekt PFW45:Teeltonderzoek Groot Fruit
S.J. Wertheim

Opschonen big Noordhollandse

snoei

Op eenpraktijkperceel teKapellewerd ineen drierijensysteem-geplantop
2,75 + (2x 0,90) x 1,75 m inhetnajaar van 1978-een opschoonproef gelegd
bij Golden Delicious enWinston. In 10herhalingen bij zesbomen per veldje
werd ofniet opgeschoond of werden alle veren aan debomen tot 40 cmbovende
grond verwijderd. De behandeling vond plaatsnahet planten. Debomen werden
indewinters 1978/79 en 1979/80 gesnoeid alsNoordhollandse spillen. In 1980
werd deeerste opbrengst verkregen.Uit de cijfers van tabel 8blijkt datniet
opschonenwatmeer opbrengst tot gevolg had en verder datwél opschonen de
zetting hoger op aande boomniet verbeterde. Opvallend isdat deweinige
bloemen laag aandeboomeenhoog zettingspercentagehebben invergelijking met
hoger geplaatste bloemen. Devruchtgewichten vanhet hout beneden enboven
40 cmlangs de stamwaren precies gelijk. De vruchten van deproevenworden
bewaard omna tegaan inhoeverre 'laag' gegroeide vruchten even goed houdbaar zijn als die gegroeid aanhoger geplaatsthout.

Tabel8. Resultaten opschoonproef bij Noordhollandse spil. Getallen gemiddelden
van 50-55 bomen per behandeling.
Opschonen

vruchten/boom

vruchten/100 bloemtrossen

tot40cm

1

1

h

totaal

h

totaal

1

kg/boom
h

totaal

Golden Delicious
niet
wel

6,5
-

28,6 35,2
28,8 28,8

70,1 31,0 34,6
30,6 30,6

1,4 6,1 7,5
6,3 6,3

Winston
niet
wel

3,6
-

7,2
7,2

10,8
7,2

58,6 32,3 38,0
32,2 32,2

0,6 1,3 1,9
1,3 1,3

1=hout lager en h= hout hoger ingeplant op de stam dan 40 cmboven de grond.

Kopbehandelingen

en buigen bij Noordhollandse

snoei

In een perceel Golden Delicious opM.9 teKapelle beplant met drierijige
bedden op 2,60 + (2x0,65)x 1,50mwerd in dewinter 1978/79-één jaarna
hetplanten-het al ofniet inknippenvaneenkoptwijgbekeken. Devierbehandelingenwaren:A. dehelftvan dekoptwijg wegnemen;
B. 2/3 van dekoptwijgwegnemen;
C.koptwijg vervangen door geschikte concurrent en deze
ongemoeid laten en
D. als Cmaar dehelft van denieuwe koptwijgwegnemen.
Over deze vier behandelingen werden drie buigbehandelingen gelegd namelijk:
a) concurrenten niet uitbuigen, sterkewegnemen;b) alle concurrenten uitbuigen
enwel in de zomernahet afsluiten van de groei en c)alle concurrenten uitbuigen kort vóór debloei inhet volgende voorjaar. De proef lag in tienherhalingen met driebomen perveldje.
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In 1979het tweede groeijaarwerd gemiddeld 10,6 tonper 0,9 ha geoogst,in
198043,8 ton!Tussen de diverse behandelingen bestonden slechts geringe
verschillen. Opgeteld over 1979en 1980droegen debomen gesnoeid volgens
demethode A,B,C en Dachtereenvolgens: 12,2; 11,6; 11,9en 11,6kgperboom.
Het buigen had een licht gunstig effect:niet gebogen bomen droegen gemiddeld
11,1 kg per boom, in de zomer gebogen bomen 12,3kg inhet voorjaar gebogen 12,1 kg.
Deproef heeft geleerd dathet niet nodig is dekoptak na het eerste groeijaarintekortenendathetinhetvoorjaarbuigen géén voordelen biedt bovenhet
traditionele tijdstip -na het afsluiten van de groei.Buigen biedt wel voordelen bovenniet buigen.
In een tweede proef op Cox'sOrange Pippin teNieuwerkerkwerdwel ofniet
buigen van de concurrenten van de tweede etagemet elkaar vergeleken. De bomen
waren geplant inhet voorjaar van 1978ineen drierijig bed op
3,25 + (2x 1,35) x2,20m en opgekweekt alsNoordhollandse spil. De eerste
etagewaswel bij allebomen uitgebogen. Deproef startte nahet tweede
groeijaar, dus voorjaar 1980.Deproef lag invier herhalingen met 9bomen
per veldje.Op 14mei- kortnadebloei-werden bij één object de concurrentenvan de tweede etage gebogen;bijhet andere objectwerd ditnietgedaan. Inhet eerste gevalwerden per boom 4,8 twijgen uitgebogen. De oogst
van 1980 leverde geen verschillen op tussen beide behandelingen;wel buigen
gaf 17,7kgper boom,niet buigen 17,6.Deproef wordt voortgezet.

Plantsysternen

met slanke en Noordhollandse

spil

Voorjaar 1978werd op perceel 2van deproeftuin eenplantsystemenproef
invier behandelingen geplant met RodeBoskoop op M.9 met twee boomvormen,de
slanke spil en deNoordhollandse spil. Beide boomvormen komen zowel inenkele
rijen, drie-en zesrijige bedden als in volveldsbeplanting voor enbij beide
wordt dehelft van de bomen alleen in dewinter gesnoeid en de andere helft
ook indewinter maar zonodig aangevuld met snoei in de zomer.Bij de slanke
spilwordt een boomdoorsnede van 1,75mnagestreefd met 0,50 m overlapping van
dekronen van aangrenzende bomen. Bij deNoordhollandse spil is de gewenste
boomdoorsnede 1,25 m,waarbij geen overlapping van dekronen wordt toegestaan.
Op dezeuitgangspunten en op 1,25 m resp. 0,50 m vrije rij-of looppadbreedte
in de zomer zijn deplantafstanden gegrond (zie tabel 9) .Zowel bij de slanke
spil alsbij deNoordhollandse spil geplant in drierijige bedden komt één
objectvoorwaarbij de afstanden voor beide bomen verwisseld zijn (objectB
en H ) . Door deze twee objecten tevergelijken met Cen Gkan nagegaan worden
hoe dewisselwerking is tussen snoei (boomvorm) en plantsysteem.
In 1979 droegen de bomen voor het eerst (tabel 9 ) ,gemiddeld 4,5 kg per
boombij de slanke spil en 4,4 kg bij deNoordhollandse spil. Erwaren in
dat jaar géénkleurverschillen tussenbeide boomvormen en ook tussen de systemen
was het kleurverschil niet vanbetekenis. In 1980was dekg-opbrengst hoger;
8,8 kgper boomvoor de slanke en 7,9 kg voor deNoordhollandse spil. Meestal
was dekg-opbrengst na aanvullende zomersnoei ietsminder dan zonder zomersnoei.
Tussen de boomopbrengsten van de diverse systemenen bestonden nog geen grote
verschillen; de eng geplante drierijen bleven bijbeide boomvormen iets achter.
Per habezien blijkt het belang van grote aantallen bomen perha voor de
opbrengst inde eerste jaren.Bij deNoordhollandse spil blijkt natuurlijk
systeem E het meeste tehebben opgebracht,wat logisch is gezien het aantal
bomen. Interessant is dat systeem A- met relatief weinig bomen- zo goed meekomt
of zelfs beter is dan de systemen Ben Dmet meerbomen. Ditzelfde geldt in
mindere mate voor systeem C. Ruimte rond deboomkan dus ook in de eerste
jaren al gunstig uitwerken.
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Bij de slanke spil scoort devolveldsbeplanting evenhoog als de 'nauwe'
drierij (wintersnoei),ondanks een kleiner aantal bomen per ha.Deze beide
systemenwaren totnu toehetmeest produktief,wat gezien het aantal bomen
perha teverwachten is.Ook gelet op de geringe opbrengstverschillen tussen
de systemen FenH-met 300bomenminderbij F- dringt zichde conclusie op
datvoor beideboomvormen,naastboomaantal ook deverdeling van debomen
over deoppervlakte vanbelang is.Hoe groot dit effect is zal de toekomst
leren.
Watkleursortering betreft,kan gezegdworden dat in 1980alleenhet verschil
tussen debeide boomvormen vanbelangwas.

Tabel 9.Resultaten vergelijking slanke spil metNoordhollandse spilelk in
vijfplantsystemen in tweede en derde groeijaar.
Plantsysteem

Ton/
0,9 ha
Tot.
(afgerond)

%k
goe
gek!
vr.

15,2
13,6
11,8
11,1
14,3
12,8
12,5
il,2
12,0
12,4

44
39
40
38
38
34
44
40
49
51

73
65
64
76
71
79
68
78
78
76

14,6
14,3
13,2
11,3
13,8
13,1
14,1
14,7
14,3
13,8

35
34
45
39
37
35
38
40
46
44

86
83
86
87
84
85
81
82
79
85

Plantafstand

Bomen

Kg/boom

m

ha

1979

1980

Totaal

2,50x1,25

3195

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

10,2
9,8
7,8
6,2
10,0
9,0
7,5
6,8
7,8
7,6

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

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

V

V

N o o r d h o l l a n d s e sp i l
A. E n k e l e r i j
H

B. D r i e r i j l g bed

+

-

ti

+

11

+

C.
D. Z e s r i j i g bed
ii

E. V o l v e l d s
it

-

2,75+(2x0,89)xl

75

3788

3,00+(2x0,75)x2

25

2959

2,75+(5xl,20)xl

75

3922

+

-

1,75x1,25

4566

3,00x1,25

2667

+

Slanke s p i l
F. E n k e l r i j

-

H

+

G. D r i e r i j i g bed

-

it

+

II

+

H.
I . Z e s r i j i g bed
H

-

2,75+(2x0,89)xl

75

3788

3 , 0 0 + ( 2 x 0 , 7 5 ) x 2 ,25

2959

3 , 0 0 + ( 5 x l , 1 7 ) x 2 ,25

3012

2,25x1,25

3559

+

J. Volvelds

-

H

+

= zonder,+=met corrigerende zomersnoei .* (meerdan 50%rood gekleurd),.

Snoei en plantsysteem bij appel
Ineen praktijkperceel teKapelle wordt ineenplantsysteem met vijfrijige
bedden, geplant op 3,50 + (4x 1,25) x 1,75 m inhet voorjaar van 1977,nagegaan
welke snoeiwijze hetbeste voldoet. Deproefrassen zijn Cox's Orange Pippin,
Jonagold enWinston. Drie snoeiwijzenworden vergeleken;namelijk :A.de snoei
van de slanke spil (vervangsnoei,omzetten van dekop,niet inknippen inhet
hout danwanneer dit strikt nodig is);B. snoeiwijze geënt op de Noordhollandse
snoei (takken verzwakkend terugsnoeien enweinig vervangsnoei) en Ceen snoei
waarbij door sterke vervangsnoei wordt getracht deboomklein tehouden.Bij alle
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methoden wordt ernaar gestreefd het looppad indebedden open tehouden.
In 1980was ereen oogstvanbelang;per 0,9 hawas dit in tonnage bij
Cox's Orange Pippin 29,9;22,4 en 33,5 voor de snoeiwijzen A,B en C. Bij
Jonagoldwaren deze tonnages 68,0;58,0en 60,7envoorWinston 36,0;30,8en
35,9. Bij Jonagold is de opbrengst zoveel hoger omdatbij dat ras debeschikbare ruimte isvolgegroeid, terwijl ditbij beide andere rassenniet het geval is.Ditmaakt vooralsnog dat deuitkomsten van Jonagold het meest belangwekkend zijn. In tabel10zijn een aantal resultaten vermeld. Wat opvalt isdat
wat betreft vruchtenper 100bloemtrossen geen duidelijk verschil bestaat
tussen denoordelijke buitenboom en de 'binnenbomen'. Welwaren debuitenbomen aan de zuidzijde gemiddeld wat beter gezet.Devruchtgewichten namen
afvan debuitenkant vanhet bednaar debinnenkant;bij snoeiwijzeBwas
het vruchtgewicht belangrijk hoger danbijAen C.Opvallend was dat ditjaar
geen duidelijk verband bestond tussen devruchtkleur van debuitenbomen en
die van de binnenbomen. Opvallend was dat snoeiwijze B- dus eenkorte snoeieenbetere gemiddelde vruchtkleur opleverde'. Dit laatste werd niet gevonden
bij de Coxen deWinston.Het zoudus kunnen zijn dat Jonagold wat kleur
betreft relatief gunstig reageert opeenkorte snoei.Mogelijk ontstaat dat
door een betereblad/vruchtverhouding dienakorte snoei voorkomt. De bomen
gesnoeid volgens methode B droegen beduidend minder vruchten; 69,9 perboom
tegen 100,4bijA en 84,9bij C.
Tabel 10.Resultaten snoeiproef invijfrijigbed met Jonagold opM.9.Getallen
gemiddelden van 5 dwarsrijtjes per snoeiwijze.
Snoei
Wijze

Buitenrij Binnenrijen
Noord

Buitenrij gemiddeld
Zuid

J
A. Vruchten/100 bloemtrossen 26,5
Kg/boom
25,5
Vruchtgewicht (g)
240
Kleurcijfer/boom *
2,0

29.7 30,5 25,8 31,7
21,6 19,5 20,9 24,9
214 205 213 244
1,4 1,2 1,8
1,8

28 6
22 5
224
16

B. Vruchten/100bloemtrossen 29,5
Kg/boom
18,1
Vruchtgewicht (g)
288
Kleurcijfer/boom *
2,2

28,3 28,9 30,4 37,9
18,3 18,4 19,0 21,9
269 254 268 291
2,2 2,0 1,8 2,2

30 9
19 ,2
275
2 ,1

C.Vruchten/100bloemtrossen 23,6
Kg/boom
19,8
Vruchtgewicht (g)
250
Kleurcijfer/boom *
2,0

21.8 24,5 28,4 26,1
20,3 18,7 20,7 21,1
•241 226 224 246
1,8 2,0 1,8 1,6

24 8
20 1
237
18

* indekist beoordeeld, 1=slecht,2=matig, 3= goed gekleurde vruchten

Plantsystemenpvoef met enkele vi,jen en

volveldsbeplaniing

Inhet voorjaar van 1972werd op perceel 5een proef geplant met Golden
Delicious en Karmijn de Sonnaville opM.9,beide invier plantsystemen. Dit
zijn:enkele rijen op 3,50 x 1,43 m en 2,75 x0,80 m en volveldsbeplantingen
op 2,00 x 1,25 m en 1,50 x0,80 m. Het verschil tussen beide isdat bijeerstgenoemdewel ruimte voor trekkerpassage terweerszijden van deboomrijen wordt
gelaten enbij laatstgenoemdeniet. In devolveldsystemen is alleen ineen
looppad voorzien.
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In 1980,hetnegende groeijaar,werden na afsluiten van de groei lichtmetingen inhet gewas uitgevoerd op 15en 90 cmboven de grond inhet hart
van deboomrijen. De gevonden lichthoeveelheden werden omgerekend alspercentages vanhetboven het gewas aanwezige licht.In tabel IIzijn de uitkomsten samengevat.Ervan uitgaande dat ongeveer 25%lichtnodig is voor
voldoende bloemknopvorming en 40%voorvoldoende roodkleuring blijkt wel
dat uitgezonderd bijKarmijn op 3,50x 1,43 m te lage lichtwaarden in 'de
broek'van deboom (op 90 cm)voor kwamen.De lagewaarden op 15 cmhoogte
wijzen op hoge lichtonderschepping doorhet gewas;eenvoorwaarde voorhoge
produktiviteit. Dat dit laatste inderdaad het gevalwas bewijst tabel 11,waar
de opbrengsten voor 1980en de gehele proefperiode zijnweergegeven. Duidelijk
isdat dekg-produktie perboom daaltmet toenemend boomaantal,wat logisch
isgezienhet kleinere boomvolume. Perha slaat doorhet aantal bomen de
balans echterver doornaar demeest intensieve beplantingen. Opvallend is
datbijbeide rassen devolveldsbeplanting met 4000bomenmeer voortbrengt
dan deenkele rijmet 500bomen meer.'Dit iseen sterke aanwijzing dat de
rangschikking bij dezehoge aantallenbomen zeerbelangrijk is.Uit de laatste
twee kolommenblijkt dat devruchtkwaliteit in de zeerdichtebeplantingen goed
kanblijven.

Tabel 11.Uitslag lichtmeting in (90cm)ofonder het gewas (150cm) inde
boomrij.Getallen percentages vanboven het gewas aanwezige hoeveelheid licht.
Plantsysteem Plantafstand
Enkele rij
Volvelds

Golden Delicious

m

15 cm

90 cm

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

24
18
19
15

18
17
21

Karmijn de Sonnaville
15 cm
90cm

26
19
21
19

11

43
15
26
19

Tabel 12.Opbrengsten plantsystemenproef met enkele rijen en volveldsbeplantinge
Plantsysteem

Plantafstand

Bomen/

m

ha

Kg/boom
1980 1972- '80
Karmijn de

Enkele rij
Volvelds

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

2000
4500
4000
8333

18,8
11,2
15,2
8,1

Ton/0 ,9ha
%Kg
afgerond
>70mm
1980 1972- '80 1980

%vrucl
>10%rc
1980

Sonnaville

97,1
68,8
86,9
48,9

34
46
55
59

175
281
313
367

83,7
92,2
81,9
91,3

92,5
90,6
88,0
94,8

32
52
67
73

181
283
321
416

96,0
96,4
90,3
92,6

-

Golden Delicious
Enkele rij
Volvelds

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

1)wat kleur betreft klasse 1,

40

2000
4500
4000
8300

17,6 100,6
12,7 69,3
18,5 89,1
9,7 55,4

Het is interessant de uitkomsten tevermelden van de 'visoog' fotografie
inde plantsystemen door Dr.A.LaksovanCornell University (USA). Deze techniek
bestaat daarin datmet een fototoestel voorzienvaneen visooglens foto's
worden gemaakt,waarbij het toestel met de lensnaar boven is gericht.Het
fototoestel wordt bijv. in deboomrij onder de bomen gehouden en opregelmatige afstandenwordt een foto gemaakt.Ophet te ontwikkelen negatief
ontstaat eenbeeld van dehalve hemelbol met daarop de takken van debomenen
dit geeftzo een indrukvan de hoeveelheid licht die op debetreffende plaats
valt.Hoe meer 'zwart'van de takken op het negatief,hoeminder licht.De
hoeveelheid 'lucht'op denegatieveniseenmaat voor dehoeveelheid licht.Het
bleek dat inde 3,50x1,43 mbeplanting onder de boomrij 20% 'lucht' gemeten
werd, inde 2,75x0,80 m enkele rij 10%, in de ruime volveldsbeplanting 20%
en in denauweweer 10%.Midden in de rijpadenwaren dezewaarden achtereenvolgens: 58,41,A3 en23%.Volgens Dr.Lakso komt 15% 'lucht'overeen met25%
fotosynthetisch actieve straling, eenhoeveelheid dienet genoeg isvoor voldoende
bloemknopvorming. Voorts is gebleken datmeer dan 25% 'lucht'nodig is voor
een goede roodkleuring van Mcintosh appels.Dezewaarde komt overeen met40%
fotosynthetisch actief licht.
Uit dit alles zou blijken dat de systemen 'over de schreef' zijn met hun
licht-huishouding. Tochwijzen de cijfers in tabel 12,blz. 40 uit dat alle systemen
zeerproduktief zijn en ooknog voldoende vruchtkleur aanwezig is.Voorwie
deklasse I-normvoor kleur in tabel 12aande lage kant vindt,worden hier
nog depercentages Karmijn-vruchten die voormeer dan 33%rood gekleurd waren
vermeld: 3,50x1,43 m, 56;2,75x0,80 m, 53:2,00x1,25m,53en 1,50x0,80m, 69.

Snoei Doyenné du Comice
De snoeiproeven op twee praktijkpercelen met Doyenné du Comice teHoedekenskerke en Colijnsplaat werden voortgezet. In deproevenwordt heteffect van
het jaarlijks verwijderen van éénjarige twijgen bij de snoei onderzocht. Dit
gebeurt in samenwerking met D. dePundert,bedrijfsvoorlichtervan het Consulentschap voor deTuinbouw te Goes.
Ineerstgenoemd bedrijfwerd in 1978begonnen opbomen inhet achtste
jaar op kwee MA, geplant op 4x2m. De behandelingen zijn:
N=normale wintersnoei enN+ alsNmaarbovendienwegsnoeien van alleéénjarige twijgen langer danlOcm. In 1980 leidde dit tot een geringe opbrengststijging:N leverde 6,9 kgper boomenN+ 8,9. De zetting wasvrijwel gelijk,
namelijk 14,1 tegen 12,8vruchten per 100bloemtrossen. Totaal over de drie
oogstjaren 1978-80hebben normaal gesnoeide bomen opgeleverd 35,1 kgper boom
en debomen die ontdaan werden van éénjarig langhout 43,4.Deproef wordt
voortgezet.
Inhet tweede perceel werd in 1979begonnen op bomen in het elfde groeijaar.
Debomen staan opKwee Adams en deplantafstand bedraagt 3,25x1,50 m. Hier
wordt normale snoei fN)vergeleken met een snoeiwaarbij bovendien nog dehelft
(T)of alle éénjarige twijgenworden weggesnoeid (P).Bij alle drie snoeiwijzen
iswel ofniet dunnen opgenomen.Na twee oogsten kan gezegd worden dat methode
N noghetmeeste heeft opgebracht,namelijk over 1979en 1980 samen 27,4kg
per boomvoorniet en 23,4kgvoorwel dunnen. DeT-behandelingen gaven 24,3
en 22,8kg per boomen deP-behandelingen 23,7en 21,5.Opgemerkt moet worden
dat deopbrengsten bijmethode P regelmatiger zijn,wat beloften inhoudt.Zo
bracht behandeling N (zonder dunnen) in 1979 8,5 kgperboom op en in 1980
18,9kg, terwijl ditvoor behandeling P (zonder dunnen) op J2,9 en 10.8kg per
boom lag.De proef wordt voortgezet.
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Kleurbevordering

Jonagold

Ineen praktijkperceel teNisse met Jonagold bomen opM.9inhet vijfde
groeijaar,geplant op 3,50 x 1,50m,werden een aantal behandelingen onderzocht op
kleurbevorderende werking. Deze behandelingenwaren ringen van debast van dest;
eind mei,half juli ofhalf augustus en het aanbrengen vanwii landbouwplastic
onder de bomen en op de grasstroken vanaf half juli.Het ringen gebeurde als
volgt: terweerzijden van de stamwerd een dunne reep bast over dehalve omtrek
weggenomen met een speciaal ringmes.De onderlinge afstand van dehalve ringen
was +5 cm.Het plastic verhoogde dereflectie vanhet licht duidelijk. Op
30juli werd met een lichtmeter gemeten dat bijmetplastic bedekte veldjes
achtmaal zoveel licht door de grond werd teruggekaatst als bij onbedekte veldjes.
Dezemeting vond plaatsmidden onder deboomrij op 50 cmhoogte met een naar de
grond gerichte lichtmeter. Genoemde vier behandelingen werden vergeleken met
onbehandelde bomen. Deproef lag in zesherhalingen met drie bomen perveldje.
Op 23oktoberwerd eenkleurbeoordeling vanvruchten aan deboom uitgevoerd
enwel aanbeide zijden van de boomrij. Opvallend was dat devruchten aande
Oostkant van de rijbeter gekleurd waren dan aan deWestkant.Aan de Oostkant
was het gemiddelde kleurcijfervoor de onbehandelde bomen 2,7;voor inmei geringde bomen 2,8;voorinjuligeringde 3,0;voor in augustus geringde 2,8 en voor
bomen boven witplastic 3,0.Aan deWestkant waren deze vijfwaarden in dezelfde
volgorde: 1,8; 1,7;2,0; 1,8 en 2,0 .(Dekleurwaardering was 1=slecht,2= redeli
en 3=goed gekleurde vruchten). Debehandelingen hadden dusnauwelijks effect.
Het effect waskleiner dan deverschillen die tussen deOost-enWestkant van
deboomrij voorkwamen.

'linkbepalingen

in boomgaarden met

hoogspanningsmasten

Op verzoek van deProvinciale Zeeuwse Energiemaatschappij teMiddelburg worder
vanaf 1978zinkbepalingen gedaan in grond en gewas op twee fruitbedrijvenwaar
hoogspanningsmasten geplaatst zijn inhet voorjaar van 1978.Het gaathier om
masten van een 380KV-leiding. Demasten zijn vanverzinkt metaal,maarwel
geschilderd. Uit vroeger onderzoek kwamvast te staan dat dergelijkemasten
zinkhoudend druipwater verspreiden,wat totvruchtverruwing aanleiding kan
geven. Niet opgelostwerd toen devraag inhoeverre zinkbij demasten ingrond
en gewas ophoopt.Dit nuwas het doel vanhet hier genoemde onderzoek.
Wat grondonderzoek betreft,wordt elk voorjaar op drie diepten onderhetmaaiveld (0-5,5-10 en 10-20 cm) zowel op de grasstrook als op de zwartstrook een
monster gestoken enwel opvier plaatsen (onder,dichtbij,vrij ver envervandi
mast, zie tabel 1 3 ) .Het jaar 1978kan ongeveer als eenjaarvan de nultoestand
worden aangemerkt omdat demasten toen geplaatst werden. De resultaten van de
grondanalyses van debovenste grondlaag (0-5 cm)zijn voor drie jaar vermeld
in tabel 13.Het blijkt dat op plaatsA en inmindere mate opplaats B een
stijging inextraheerbaar zink optrad. Ver van demastwas ditniet het geval.
Opbedrijf Iwas er in diepere lagennog geenhoger zinkgehalte ontstaan,
maar opbedrijf II opplaats A alwel,zij het dat de gehalten veel lager
waren dan in de bovenste grondlaag. Op beide bedrijven bleek het zinkgehalte
onder de grasstrook wat hoger dan in de zwartstrook onder debomen. Opgemerkt
moetworden dat de gehalten extraheerbaar zinkveel lager liggen dan die van
totaal zink.
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In dejaren 1978-80werden ookvan het druipwater zinkgehalten bepaald en
wel driemaal per jaarenweer op alle vier genoemde plaatsen. Bevestigd konworden
dat opbeide bedrijven druipwater opgevangen op plaats A en inmindere mate op
plaats Bmeer zink bevat danverder opbij deplaatsen Cen D.
De bladanalyses genomen op deplaatsen B,CenD (bijA staan geen bomen)
wijzen uit dat opplaats Bmeer zink in het blad zit dan op deplaatsen Cen D.
Dit geldtvoor 1978en 1979;de gegevens van 1980zijnnogniet verwerkt.
Vruchtanalyses wezen iets dergelijks uit,meer zink inde vruchten op plaats
B invergelijking met beide andere plaatsen. Opvallend was dat de schil veel meer
zinkbevat danhet vruchtvlees,maar ook inhet vruchtvlees zat opplaats Bhet
meeste zink.
Tabel13.Uitslag grondonderzoek inde laag 0-5 cmdiepte uitgedrukt innog extraheerbaar Zn/kg droge grond.Bepaling in duplo inhet voorjaar.

A

Monster jlaats ')
gras-of zwartstrook

gras

Bedrijf I
1978
1979
1980

1978
1979
1980

zwart

gras

1,3
6,2

2,1
8,4

31,2

25,8

1,3
2,7
8,3

16,8

3,3
7,3
9,5

gras

2,9
4,2
7,2

1,2
2,2
10,1

1,3
2,3
4,6

zwart

gras

1,2
0,9
3,0

2,0
1,5
3,5

1,3

1,0
3,1

+ 80m
2,5
1,1
3,0

1,3
1,1
3,0

zwart

+ 190m

+ 70m

+ 10m

0m

4,9
6,3

zwart

+ 6m

0m

Bedrijf II

E

E

2,4
2,0
3,9

+ 120m
2,2
1,8

4,5

2,6
2,0
4,4

1)afstanden tot demast inm in tabel vermeld.
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ProjektPFW46:Regulatievruchtzetting,-groei,-valenvegetatieve groei
S.J.Wertheim

Vegetatieve

groei

Vertakking plantmateriaal
Deinvorige jarenopdeboomkwekerijverkregen vertakte bomen-doorbespuitii
enmetM&B25,105 (0,15%a.s.)ofdoor tweemaalwegnemenvanjongblad -worden
indeboomgaard vergelekenmetonbehandeld gebleven bomen.
De chemische behandeling vond plaatsbijgemiddeld 55cmoculatielengte;hetblad
wegnemeneveneens,maarditwerd 10.dagen later herhaald.
In tabel14zijnderesultaten vanaldeze proeven samengevat enhetblijktdat
debomenmetopgewekte vertakking meer hebben gedragen dandeonbehandelde.Bija
proeven -alleenniet meerbijJonagold -bleef devoorsprong inkg-opbrengstper
boomookin 1980gehandhaafd.
Verbetering bekleding kale takken
Het middelM&B25,105werd evenals in1979weeropbomenindeboomgaardbeproefd ophetopwekkenvanbekledingbijtwee rassenmetkaalhout (Tydeman's
Early, Gloster). Hetmiddel werd opdezelfde bomen getoetst alsin 1979,maar
deze warennuinhettweede groeijaar. Gespotenwerd op6junimet0,10%M&B25
bij+ 10bladeren aandedoorgaande verlengenissen.Hetmiddel gafevenmin als
vorig jaarenige verbeteringvandevertakking tezien.

Tabel i4.Resultaten opwekken vertakkenbijoculaties indeboomkwekerijop
produktievandebomen indeboomgaard. Getallen gemiddeldenvan15
bomenperbehandeling.
Ras

Plantjaar
(herfst)

Behandeling

Aantal p r o d u k t i e jaren

Kg/boom
t o t en met 1980

Rode Boskoop

1975

Winston

1975

Jonagold

1976

Rode Boskoop

1976

Winston

1977

Rode Boskoop

1977

Benoni

1977

Onbehandeld
M&B25,105
Onbehandeld
M&B25,105
Onbehandeld
M&B25.105
Onbehandeld
M&B25,105
Onbehandeld
M&B25.105
Onbehandeld
M&B25,105
B l a d wegnemen
Onbehandeld
M&B25,105
B l a d wegnemen

4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

42,3
50,6
12,9
14,8
25,5
27,6
29,8
33,3
7,9
10,0
8,2
12,8
8,9
6,4
10,6
8,9

1 jaar verloren door hagelschade.

44

*
*

Generatieve

ontwikkeling

Chemische dunning
Appel
In 1980werd verder gezochtnaar verbetering van dewerking van carbaryl door
middel van olietoevoegingenwerden ook anderemiddelen-met of zonder olietoevoeging- onderzocht. De toets rassen waren Cox'sOrange Pippin en Golden Delicious,beide op M.9, in een perceel teEllewoutsdijk. De behandelingen zijn vermeld in
tabel 15(blz.46).Carbaryl werd gespoten als 0,15% AArupsin enwel bij eengemiddelde vruchtdiameter ophet ouderehout van +5 of+ 12mm,ofwel tweemaal
bij 5én 12mm. De combinatie carbaryl plus olie (1%AlbolineumAK)werd alleen
onderzocht bij + 12mm. Verderwerd Dipterex (0,10%)bij dezelfde 12mm onderzocht.
Fruitone NA (0,01%)enAmid-Thin (0,075%)werden toegepast + 1weekna volle
bloei.Dezedriemiddelen werden ook met of zonder ]%Albolineum AKverspoten.
Tenslotte werden de combinaties van eerst Fruitone NA of Amid-Thin en later
carbaryl opgenomen.
Bijbeide rassenviel devolle bloei op 12mei.Amid-Thin enFruitoneNAwerden
op 19 mei toegepast, toen de éénjarige langlotennog in devolle bloei stonden.
Op 23mei viel devroege carbaryl-toepassing bij 4,7 mm gemiddelde vruchtdoorsnee voorbeide rassen. Op 4 juniviel de tweede carbaryl-bespuiting bij Cox
(gem.vruchtdoorsnede 13,8mm)en op 6junibij Golden Delicious (11,6m m ) .Op
dezelfde datawerd ook Dipterex gespoten.
De olietoevoegingen blekennadelig voor debladstand en er trad ookontoelaatbare bladval op.Een lichte bladval tradbij Golden Delicious ook op na
gebruik van Dipterex. De dunnende werking van demiddelen is te zien in tabel 15.
Bij Cox blekenFruitone NA enAmid-Thin niet tedunnen, carbaryl en Dipterex
wel en evenveel.Olietoevoegingversterkte de dunnende werking. MetAlbolineum AK
dunden nu Fruitone NA enAmid-Thin wél;bij carbaryl en Dipterex leek de dunnende
werking ookversterkt,maar dit wasniet betrouwbaar het geval.Bij Coxwas de
noodzaakvan dunnenniet groot;perboomwerden gemiddeld 12,3vruchtjes gedund
(2,3per J00 bloemtrossen). Uitgaande van handgedunde bomen als gewenstenorm, kan
gesteld worden datFruitone NA en Amid-Thin niet te sterkdunden,maarwel nadelig
leken voor devruchtgroei.Dit was vooral bij Fruitone NAhet geval.Naar aantal
vruchten gerekend dunden carbaryl en Dipterex en de combinaties carbaryl na
Fruitone NA ofnaAmid-Thin te veel,maarnaar dekg-opbrengst van vruchten groter
dan 70mm gerekend was dat niet zo;integendeel Carbaryl met Albolineum scoorde
wat dit betreft zelfshet hoogst!
Bij Golden Delicious was denoodzaak voor dunning ook al niet zo groot.Van
handgedunde bomenwerden 28,6 vruchtjes perboom verwijderd (=7,6per 100bloemtrossen). Gezien demaatsortering had de dunningnogwel wat straffer mogen zijn.
Gegeven dehandgedunde bomen als normhebben Fruitone NA,Amid-Thin, carbaryl
(één-of tweemaal)en Dipterex goed gewerkt.Met olie erbij was ditbeslist niet
zo.Bij alle middelenwas er een ontoelaatbare extra dunning. Carbaryl gebruikt
na voorafgaande Fruitone NA- ofAmid-Thin-bespuitingen gafnog een extra dunning.
Gerekend naar devruchtmaat boven 70mm,valt op dat alle behandelingen minder
waren danhandgedund; Fruitone NA gevolgd door carbaryl is als enige ongeveer
gelijk.
Ernstig was dat carbaryl devruchtschil heeft beschadigd.' De carbaryl-objecten
toonden allemeer verruwing; zeer slecht kwamwat dit betreft tweemaal carbaryl
naarvoren.Ook bij Coxwas iets dergelijks zichtbaar. Carbarylverruwing werd
ook in 1979 gevonden en daarommoet tweemaal carbaryl afgeradenworden enhet
zoekennaar alternatieven van carbaryl worden voortgezet. Deextrawerking van de
middelenwanneer oliewordt toegevoegd, kan wellicht doornader onderzoek bruikhaarworden gemaakt.
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Tabel 15.Resultaten chemisch dunnen bij appel.Getallen gemiddelden van
10bomenper behandeling.
Cox'sOrange Pippin
Behandeling
-,+=zonder,met
AlbolineumAK

Golden Delicious

Vruchten/100 Kg/boom
bloemtrossen**
totaal >70mm

33,4
Ongedund
Handgedund
31,5
28,7
Fruitone NA20,0
Fruitone NA+
Amid-Thin25,9
Amid-Thin+
28,1
Carbaryl-vroeg
23.9
Carbaryl-laat
20,6
Carbaryl-tweemaal20,8
Carbaryl+laat
19,3
20,6
DipterexDipterex+
17,3
FruitoneNA/
17,2
carbarylAmid-Thin/
19,7
carbaryl-

a
ab
abc
de

7,2

Vruchten/100
Kg/boom
bloemtrossen*,*
totaal >70mm

42,6
35,5
34,6
10,0
33,9
22,5
33,6
28,7
29,8
14,2
28,3

a
b
b
e
b
cd
b
bed
bc
e
bed
e

20,6
18,7
15,9

9,7

87,0
91,0
82,6
92,1
84,7
89,6
78,1
70,8
57,6
68,4
82,2
78,1

abc
ede
de
de
de
de
e

20,6
21,1
18,0
14,0
16,9
17,1
17,5
15,9
16,1
14,3
15,3
12,3

e

14,0

J0,6

24,7 c

13,8

11,6 69,4

de

14,8

9,7

21,3 d

12,3

10,5 67,7

abcd

10,4

7,1
8,1
9,4
6,7
10,8
10,4
11,7
12,9

9,5
7,6

8,3

12,0
10,4

5,7

5,2

15,4
11,6
16,0
15,1
14,5

10,9

9,4
10,2

9,5
9,3
7,3
9,4
4,3

8,2
14,3

5,1

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

Erheerstwijd verbreid misverstand over de tijd en grootte van devruchtjes die door dunningsmiddelen worden afgestoten. Uitbeide proeven bleek datbij
Cox de rui vanniet gespoten bomen duurde van J6juni tot 25julimet een zwaart
punt van 25 juni tot 2juli. De doorsnee van afgestoten vruchtjesvarieerde gemic
deldvan 9,9 aanhet begin tot 23,4mm aan het eind van de rui.Bij carbaryl gesj
bij 13,8mm viel de rui indezelfde periode en ookhet zwaartepunt lagvrijwelge
lijk. Vroeger gebruik van carbaryl (bij4,7 mm) leidde ook tot eenzelfde ruiperi
maar deversterking zette ietseerder in (alop 16juni). Devruchtgrootte vieli
dezelfde orde van grootte als bij onbehandelde bomen.VanAmid-Thinkan ongeveer
hetzelfde gezegd worden alsvan de late carbarylbespuiting. Hier duurdede ruiper
van 13juni tot 25 juli,met een zwaartepunt van 23juni tot 7juli. Inhetbegii
was de gemiddelde diameter van devalvruchtjes 6,3 mm aanhet eind 21,2mm.
Bij Golden Delicious liep de ruivan onbehandelde bomen van 16juni tot 25ju]
met demeeste ruivan 16tot 23juni. Na carbaryl-vroeg of laat-toegepastbegor
de rui enkele dagen eerder,maar de hoofdruiperiode lag gelijk aan onbehandeld,;
het datna vroege toepassing demeeste ruiwat vroeger enbij late toepassingwat
later indeze periode lag.Bij Amid-Thin duurde de rui even lang,maar de
hoofdruiduurde langer (16-30 juni). Onbehandelde ruivruchtjes liepen gemiddeld oj
van 8,8 (begin rui)tot 23,8mm (einde rui).Na gebruik van carbaryl ofAmid-Thir
waren er geen wezenlijke verschillen met dezewaarden.
Pruim
Op het raswerd de dunnende werkingvan 6,3% Sulfitox (zwavel)vergeleken met
die van Fruitone CPA (0,47%). Sulfitoxwerd op 17april verspoten tijdens volle
bloeibij 12°Cen 75%luchtvochtigheid. Fruitone CPAwerd veel later gespoten,
namelijk op 2juni toen de vruchtlengte varieerde tussen 17en 27mm.Onbehandeli
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%kg/
lieh
ruwd
vruc

bomen dienden als vergelijking. Fruitone CPA gafwat bladschade (tijdelijk
slaphangen van blad,maar blijvend wat krullerig)maar veroorzaakte géén
dunning. Zwavel dundewel.Per 100bloemknoppen gerekend was op 2juni -na de
zettingsrui-de situatie alsvolgt:onbehandeld 37,4,Fruitone CPA 38,8en
zwavel 16,9vruchten. Bij dehanddunning op 30juni waren de aantallen afgedundevruchtenper 100bloemknoppen in dezelfde volgorde:21,2;21,2en 1,4.
Bij deplukwaren dezewaarden 14,6; 13,2en 11,0en devruchtgewichten bedroegen 44,8;41,0 en43,6 gper pruim. Fruitone CPAheeft de vruchtgroei
duswat afgeremd. Vooralsnog is dus spuitzwavel nog het enige dunningsmiddel
voor pruim.
Tegengaan van vruchtverruwing
De gunstige resultaten metBerelex A,/Ay alsmiddel tegen vruchtverruwing
in 1979 (zieJaarverslag 1979: blz. 41),maakten dat in 1980veel proeven met
ditmiddel en met andere gibberellinen werden opgezet. In twee proeven te
Wilhelminadorp -één opKarmijn de Sonnaville en één op Golden Delicious stond de concentratie enhet aantal keren spuiten centraal en in twee andere
teOudelande en Ovezande, op dezelfde rassen het type gibberelline.
Bij de eerste tweeproeven werd een reeks van behandelingen onderzocht
(zie tabel 1 6 ) .Uitgangspunt was het zogoed mogelijk overspannen van dezogenaamde 'gevoelige periode'vanaf debloei tot cazesweken daarna. Deze periode
wordt gevoelig genoemd omdat danvruchtverruwing wordt 'aangelegd'. Erwerd in
het totaal gewerktmet 40,20of 10mg/l van dewerkzame gibberellinen,welke
hoeveelheden of invierkeer,of in tweekeer oféénmalig werden toegediend
(tabel16).

Tabel 16. Resultaten GA-4+7 proeven opKarmijn de Sonnaville en Golden Delicious.
Getallen gemiddelden van 4 resp. 8bomen per behandeling.
Behandeling
19mei 30mei 9juni 19juni mg/l

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

-

-

Karmijn
Golden Delicious
%Kg gladde+
%Kg gladde
licht ruwe
vruchten 1)
vruchten 1)
28 0 a
29,1 ab
10
47,2 abed
49 7 b
5
52,8bed
42 4 ab
44,7 abed
39 0 ab
2,5
61,4d
20
33 0 a
10
36,7 abc
39 3 ab
35,8abc
33 7 a
5
37 3 a
40
52,3bed
29,4 ab
33 6 a
20
J0
28,3a
30 4 a

1)topvanklasse I.Getallen gevolgd door dezelfde letter(s) verschillen
niet betrouwbaar (P=0,05).
De bespuitingen vielen op 19mei (eindebloei oudere hout).30mei en
9 en 19juni. Op 12juniwerd bijKarmijn de eerste verruwing gezien bij
object onbehandeld en eenweek laterbij debespoten objecten. Gescheurde
vruchtenwerden bij onbehandeld voor het eerst waargenomen op 23 juni,maar
twee dagen later ook bij de objecten 3,7,8 en 9. Bij Golden Delicious werd
deeerstevruchtverruwing bij alle objecten op 19juni opgemerkt.
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Een aantal behandelingen verminderde demate van verruwing;bijKarmijn was
40mg/l (invier, twee of éénbespuiting opgebracht) samenmet 4x5 of 4x2,5 mg/l
het gunstigst.Bij Golden Delicious bleek 4x10mg/l hetbeste.Uit devele
proeven inhet gehele land uitgevoerd door leden van deWerkgroep Groeiregulatoren bleek demeestwerkzame toepassing te liggen tussen 4x5 en4x10mgper 1.
De toepassingen hadden geen duidelijke invloed op de vruchtdracht ofmaatsortering. Afgewacht moet worden hoe de invloed op debloemknopvorming isgeweest.
In de tweede reeks proevenwerden de gibberellinen A3,A^ enA7 onderling
vergeleken enmet dehandelsmerken Berelex A4/A7 enProgibb-47,welke A4én
A7 bevatten. Alle middelen werden viermaal in een concentratie van 10mg/l actie\
stof verspoten vanaf einde bloei omde 10dagen.
Bijbeide rassen waren de spuitdata 20mei (+95%uitgebloeid ouder hout),
30mei,9en 19juni. BijKarmijn werd de eerstevruchtverruwing gezien op
25 juni enhet meestbij de objecten 0en 1.Op 4juliwerd duidelijk dat de
vruchten van demet GA gespoten bomen langer,groter, glimmender en gladder
waren dan van onbehandelde bomen. Bij de oogst bleek dat er geen verschil in
aantal vruchten per boombestond tussen de behandelingen.Wel waren de vruchten
van de met A4,A7 ofA4-1-7bespoten bomen betrouwbaar groter.Bij Golden Delicious
was dit alleen bij GA4het geval.Bij dit raskwam deverruwing pas laat tot
stand;na juli,maar hetniveau bleef laag.
Tabel 17.Resultaten GA-typen proeven opKarmijn de Sonnaville en Golden Deliciov
Getallen gemiddelden van 12bomenperbehandeling.
Behandeling
20mei 30mei 9 juni 19juni

0. 1. +
2. +
3. +
4. +
5. +

4x10m g/l

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

GA3
GA
GA ?

T 4+7 *
GA
4 + 7 **

Karmiin
%Kg gladde+
licht ruwe
vruchten '>
18,J a
32,5b
60,5d
44,4c
44,7c
64,0d

GoldenDeliciou!
% Kg gladde
vruchten ^)
72,5a
76,7 a
88,9b
86,7b
85,9b
87,1 b

Berelex A./A-,;
Progibb-47
Top vanklasse I. Getallen gevolgd door
dezelfde letter(s)verschillen niet betrouwbaar (P=0,05).

Uit tabel 17is duidelijk zichtbaar hoe sterk de gibberellinen devruchtverruwing hebben onderdrukt. BijKarmijnwaren GA, enProgibb-47het beste en
GA,hetminste;bij Golden Delicious was GA,niet beter dan onbehandeld,maar
bestonden geen verschillen tussen de overige behandelingen. Uit het landelijke
onderzoek bleek ongeveerhetzelfde:A,het meest werkzaam, danA_ en danA,en
daarbleek ook dat tussen beideA,+A_ merken geenduidelijke verschillen
bestonden. Uit smaakonderzoek uitgevoerd in januari 1981 bleek dat deKarmijn
vruchten van onbehandelde bomen ofvan bomen gespoten met A,,A ? ofA, -.niet
betrouwbaar in smaak verschilden. Bij Golden Delicious zal de smaakproef
later in 1981 worden uitgevoerd. Het lijkt gewenst dat de handelsmengsels
zoveel mogelijk A. bevatten.
Ook bij deze proeven moet denawerking op debloei van 1981nogworden afgewacht.

Gombestrijding pruim
Ophet pruimeras Victoriawerd dewerking van gibberellazuur (GA.,)voor
betreft wat het onderdrukken van het zo schadelijke gommen van vruchten onderzocht. Op 2juniwerd daartoe met 50mg/l GA,gespoten bij een vruchtgrootte
die varieerde van 18tot27mm. Op 27 juniwerden bij de onbespoten bomen de
eerste gomvruchtengevonden en op 21 juliwaren deze bijbeide objecten goed
tevinden. GA,onderdrukte de gomvorming in allevier herhalingen,maar niet
voldoende.Onbehandelde bomendroegen 68,5%vruchtenmet gom,behandelde 51,5%.
Het onderzoekwordt voortgezet.

Bestuiving
Kruisingen rassen
In 1979en 1980werden vele kruisingen uitgevoerd omde onderlinge bestuivingswaardevande rassenna te gaan. OpKarmijn bleken Mantet, Dijkmanszoet,Odin,Summerred,Tydeman'sEarly,Melrose enElstar goede zetting te
veroorzaken, terwijl Zoete Oranje en Cox's OrangePippin bijzonder slecht
uit de bus kwamen.Op Summerred bleek stuifmeel vanJames Grieve goed en van
Cox'sOrangePippinmatig tevoldoen. Het rasMantetwerd goed door Elstar
bestoven enbleek ook een zeerhoge zetting met eigen stuifmeel tegeven
(59vruchten van 100bestovenbloemen,diewel alle zaadloos waren). Op
Schone van Boskoop gaf stuifmeel vanMelrose een goede zetting, terwijleen
matig resultaatwerd verkregenmet stuifmeel van Summerred, ZoeteOranje,
Mantet en Tydeman'sEarly. Zéér slecht kwamen uit de bus Golden Delicious
(wat aleerder bekend was), Elstar en Dijkmanszoet. OpElstar bleek stuifmeel
van Summerred,Benoni,Mantet,Dijkmanszoet en Discovery goed tevoldoen,
datvan Zoete Oranje enAlkmene matig en dat van Sweet Caroline ronduit slecht.
Op James Grievevoldeden Summerred, Dijkmanszoet,Gloster enWinston goed
en Zoete Oranje matig. Op Discovery gaf Gloster een goed enWinston en Odin
een matig resultaat. OpAlkmenevoldeden Mantet,Odin enWinston goed,en
Zoete Oranje,Elstar enSummerred matig. De laatste gaf bij depluk 9vruchten
uit 100bestoven Alkmene -bloemen. Op Tydeman's Early voldeden Alkmene,Summerred
en Gloster goed enDiscovery matig. Op Odin lukten alle kruisingen goed en
wel diemet Alkmene,Discovery, Benoni enMelrose.De laatste kruising leverde
zelfs 58vruchten uit 100bestoven bloemen op.
Op Cox'sOrange Pippin bleek Summerred goed tevoldoen,deSweet Caroline
en Dijkmanszoet matig en Zoete Oranje zeer slecht (0vruchten!).Het ras Zoete
Oranjekomt dus alseenmatig tot zeer slechte bestuivernaar voren.Op
Jonagold werd het ras Alkmene met succes getoetst. Zoete Oranjewerd met
goed gevolgbestoven doorOdin enAlkmene.
De tweenieuwe Engelse rassenKent en Suntanwerden voor het eerst inde
kruisingen betrokken.OpKent voldeden Alkmene enBenoni goed,James Grieve
matig en Summerred vrij slecht (7vruchten uit 100bestoven bloemen). Suntan
gafveel moeilijkheden:Tydeman's Early en Benoni gaven eenpover resultaat
(10resp.'6 vruchten uit 100bloemen), terwijlLombarts Calville en Elstar
nog minder voldeden (1resp. 3vruchten).Het isbekend dat triploïden Suntan iseen triploïd -moeilijkheden kunnen geven bij bestuivingsproeven.
Op peer werden stoofperen inhet onderzoek betrokken. Stuifmeel van
GieserWildeman voldeed goed op Charneux,Beurré Hardy,matig op Conference
en slecht opTriomphe deVienne en Clapp's Favourite.Ter illustratie op deze
vijf rassenwerden uit 100bloemen respectievelijk 20, 18,10,2en 0peren
verkregen. Ophet ras Saint Rémy voldeed stuifmeel van BeurréHardy,Conference en Supertrévoux goed en ditwas ook het geval met eigen stuifmeel.
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Genoemde kruisingen gaven 40,46 en 27peren en zelfbestuiving26!
Bijpruimwerd het volgende resultaat bereikt.OpOpal gaf stuifmeel van
SanctusHubertus enVictoria eenmatig resultaat (7resp. 8vruchtenper 100
bloemen tegen 26uit vrije bestuiving).Op Czarwashetzelfde het geval met
stuifmeel van SanctusHubertus enOpal (6resp.4vruchten van 100bloemen),
maarhier was ookvrije bestuiving slecht (2vruchten). Op Sanctus Hubertus
tenslotte voldeed Czar goed enVictoriamatig (25resp. 6vruchten perJOO
bloemen tegen 29uitvrije bestuiving).
Malus-bestuiving
In een praktijkperceel Schone van Boskoop teBorssele,waar 9 rijen
van dit rasnaast elkaarvoorkomen,werd inhet voorjaar van 1974op demiddelste vijf rijen (plantafstand 3,90 x 2,30m) een proef geplant met de
sierappel cultivar 'Liset'.Dezewerd in twee dichtheden geplant,namelijk
1op 3en 1op 10van het te bestuiven ras.Veldjes zonder sierappel dienden
als vergelijking. In 1980werden van alle vijf rijen devruchten geteld en
hetbleek dat de bestuiver - in tegenstelling totdejaren 1978en 1979geen invloed had op deuitstekende dracht. 'Onbehandelde'veldjes leverden
gemiddeld 225,5 vruchten perboom,veldjes met 1op 10bestuivers 230,4en
met 1op 3bestuivers 214,5. In 1979was erwel eenbestuivingseffect;de
aantallen vruchten perboomwaren toen in dezelfde volgorde 229,9; 276,3
en 300,2. Bijdeveldjes '1 op 3'kan er dusvan een zekerbeurtjaarsritme
sprake zijn. Opvallend is dat debomen vlak naast debestuivers dooreen
betere dracht door de jaren heen kleiner zijn danverder vanbestuiversweg.
De resultaten zullennognader worden geanalyseerd.
Het navolgende onderzoek ophet gebied van de bestuivingwerd in 1979
uitgevoerd door de studentH.W.M.Fuchs van Vakgroep Tuinbouwplantenteelt der
Landbouwhogeschool teWageningen.Het verslag van dit onderzoek kwam in 1980
gereed en enkele van devoornaamste resultaten die hierworden vermeld, zijn
aan dat verslag ontleend.

Effectieve

bestuivingsperiode

Peer
Bij het ras Doyenné duComicewerd nagegaan of het verschil in dracht ten
gunste vanKwee CenKwee Adams ten opzichte vanKwee A zoukunnen liggen aan
eenlangereeffectieve bestuivingsperiode bij beide eerste onderstammen. Daartoe
werden kort voor het openen van de bloemen bloemtrossen ingehuld (omkruisbestuiving uit te sluiten)en vervolgens met stuifmeel van Beurré Hardy bestoven
op dag 0 (laat ballonstadium) en 2,4,6 en 8dagen daarna.Na debestuiving werd
allebloemen weer ingehuld. Per onderstam (KweeA,Kwee A -virusgetoetst,
Kwee C,Kwee Adams)werden 32bloemen per tijdstip bestoven. Dit aantalwas ver
deeld over 4bomen, steeds 4 trossen gedund op 2bloemen per datum.Hetbetrekkelijk geringe aantalbloemen per datumper onderstambemoeilijkte het trekken
van conclusies.Het bleek in ieder geval niet zo te zijn datbloemen van bomen
opKwee CofKwee Adams langer ontvankelijk voor bevruchtingwaren dan dievan
bomen opKwee A.
Watwel bleek is,dat gemiddeld over alle onderstammen,bloemen tot twee
dagennahet openen hetmeest effectief bestoven kunnenworden (afb. 1) .Voor
een goede drachtmoeten debloemen dus kort na het openen bestovenworden,
andersneemt dekans op vruchtzetting snel afen is 6dagen nahet opengaan al
vrijwelnihil.
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Doyenne duComice

zaden/vrucht

% zetting
100
zetting

I

«

»voor n rui

•

• bij plu k

10
/ '

80

/
/
goede

60
zaden

loze
•40.

20

6
ouderdom bloem
(dagennaopenen)bij bestuiving

Afb. i.Percentage zetting voor de ruienbij depluk van Doyenné du Comice
en het aantal goede en loze zadenper vruchtnabestuiving van bloemen
van verschillende ouderdom.

Appel
Bij de rassenElstar,Golden Delicious,Jonagold, Gloster en Summerred werd
met behulp vanBenoni-stuifmeel eveneens deeffectieve bestuivingsperiodebepaald. Demethode was dezelfde als bij peer omschreven. Uit deze proeven bleek
dat ook bij deze appelrassen de hoogste vruchtzetting werd verkregen na bestuiving tot 2dagenna het openen. De afname in zettingbij latere bestuiving
wasechter veel geringer dan bijpeer,dusookna 4 of 6dagenna het openen
van debloemen leidde bestuiving -behalve bij Glosterbij 6dagen -nog tot
vrij goede zettingspercentages enbij Golden Delicious enSummerred hield dit
nog langer aan;respectievelijk 7en 8dagen.Ditwijst er op dat al deze rassen
inmeer ofminderemate een lange effectieve bestuivingsperiode bezitten,wat
gunstig isvoor dekans op een goedevruchtdracht.
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Kiemkpacht

stuifmeel

Van een aantal appel-,pere-en pruimerassen wasniet bekend ofhet stuifmeel 'goed' of 'slecht' is,datwil zeggen hoehooghet kiemingspercentage is.
Kennis daarover isvoorhet bij elkaar planten van rassen van grootbelang.
Van het appelras Zoete Oranje,depererassen Supertrévoux en Winterrietpeer
en depruimerassen Blue deBelgique,Opal en SanctusHubertus werd dekiemkrachtna 24uur (appel,peer) of 8uur (pruim)bijkamertemperatuur bepaald.
Ditwerd gedaan in een oplossingmet 15%suiker en 50mg/l boorzuur.
Dekiemingspercentagesbleken goed,behalve bij Opal waar eenmatig percentagewerd verkregen. Dekiemingspercentages waren: ZoeteOranje 69-78
(afhankelijkvan de gebruikte methode), Supertrévoux enWinterrietpeer beide
70,Bleue deBelgique 66,Opal 46 en SanctusHubertus 74.Al deze rassen
leveren dus geschikt stuifmeel voor andere rassen.

% zetting bijdepluk
•100

• Summerred
» Gloster
* Jonagold
o

o Elstar
Golden Delicious

8
10 ouderdom bloem
(dagen naopenen) bij bestuiving

Afb. 2.Percentage zettingbij de pluk van vijf appelrassen na bestuiving van
bloemen van verschillende ouderdom.
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Kiemkracht stuifmeel

en virus

status

Van een tweetal pererassen. Conference en Doyenné du Comice,werd zowel van
tweevirusvrije als -ziekeherkomsten,nagegaan wat de kiemingspercentages
vanhet stuifmeel zijn.Doel isna te gaan ofvirusbesmetting dit percentage
doet verminderen. Bij dit onderzoek kon gebruikworden gemaakt van de gelukkige
omstandigheid dat steeds dezelfde herkomst zowel virusvrij als -besmet aanwezig was.Erwas namelijk een viruscomplex (stunt,sootyring spot, lichtenerfmozaiek,kringvlekkenmozaiek en rubberhout)kort nahet oculeren ingebracht
in een deel van devirusvrije bomen. Uit tabel18blijkt dat er geen duidelijke
invloed was van devirusstatus op dekiemkracht,die bepaald werd op dezelfde
wijze als bovenbeschreven.
Tabel 18.Kiemingspercentage perestuifmeel van bomen met verschillende virusstatus (zie tekst).
Ras

Herkomst Virusvrij Virusziek

Doyenné du Comice
Conference

M204
T 45
M202
T173

Gemiddeld

Kiemkracht

stuifmeel

mutanten

82
70
77
84
78

76
79
92
80
82

Précoce de Trévoux

Van enkele virusvrije herkomsten zowel van de Supertrévoux als van de
Précoce vanWilhelminadorp werd dekiemkracht van het stuifmeel bepaald op
hiervoorbesproken manier.Van deherkomsten T.55 enT.122 van Supertrévoux
waren^dekiemingspercentages 69 en 71.Van deherkomsten T..315en T.316 van
dePrécocevanWilhelminadorp waren de uitkomsten 25 en12%.
Dit duidt er op dat bepaalde mutanten van een (pere)ras wel degelijk in
kiemkracht van het stuifmeel benadeeld kunnen zijn invergelijking met andere
mutanten.Beide hier genoemde grootvruchtige mutanten zijn immers uit één
ras ontstaan.

Kiemkracht

stuifmeel

van in bloei getrokken

takken

Bijhet bestuivingsonderzoek is het wel eensnodig takken van een bepaald
ras af teknippen en binnen inbloei te trekken om over stuifmeel tekunnen
beschikken. Devraag rijst of het stuifmeel van zulke takken afkomstigwel
voldoende kiemkracht bezit.Ook ishet van belang takken lang opwater goed
tehouden.Daartoewerd de stof zilverthiosulfaat in twee concentraties onderzocht (0,2en2mM). Deze stof verhoogt dehoudbaarheid van bepaalde snijbloemen,
zoals anjers.
Voorhet onderzoek werden takkenvanhet appelrasMelrose in drie ontwikkelingsstadia (muizenoor,groeneknop of vollebloei) afgeknipt en in eenklimaatcel bij 18C inwater of in de twee zilverthiosulfaat-oplossingen gezet.
Hetbleek dat zilverthiosulfaat inbeide concentraties fytotoxischwas en
dekiemkracht vanhet stuifmeelwerd er ook doorbenadeeld. Bij het muizenoor-
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Stadium leidde plaatsen inzilverthiosulfaat-oplossing totverdorring voor dat
erbloemen ontstonden. Opwater kon van op 19april gesneden takken op4mei
stuifmeel worden verzameld. Ditwasniet ergkiemkrachtig (kiemingspercentage
25).
Takken inhet groene -knopstadium geknipt op 4mei leverden op 10mei80%
(water), 50% (0,2mM)of 10%bloemen (2m M ) , berekend ophet totaal aantal
bloemen inde groene knop.Van de laatste kon geen toetsworden gedaan omdat
debloemen voortijdig verwelkten. Van de0,2 mM oplossing konpas op 16mei een
kiemingspercentage worden bepaald (40),terwijl dit opwater al op 11mei kon
(75). Bloeiende takken die op 21 meiwerdengeknipt,leverden een kiemingspercentagevan 75op.
Zilverthiosulfaat isdusvoor dit doelniet bruikbaar gebleken envejider
blijkt dat voorhet inbloei trekken voorhet verkrijgen van goed stuifmeel
pasvanaf het groene-knopstadium takkenkunnen worden afgeknipt en in bloei
getrokken.

Stui f

meeIhoeveeIheid

Van een groot aantal appel-,pere-en pruimerassen werd -evenals in 1977visueel vastgesteld of dehelmhokjes veel,matig ofweinig stuifmeel leveren.
Dit kan voor erbestuivingswaarde voor een rasvan belang zijn.Van de appelrassen leverden Alkmene, Cox's Orange Pippin,Discovery,Elstar,Laxton'sSuperben
Melrose in 1979veel stuifmeel. De rassen Benoni,Dijkmanszoet,Gloster,
Golden Delicious,Jamba,James Grieve,Jonagold,Karmijn de Sonnaville,Mantet,
Septer, Spartan,Summerred en Zoete Oranjewerden alsmatig beoordeeld. Alleen
de triploi'deBramley's Seedling gafweinig stuifmeel.
Bij depeer leverden Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite,Condo,
Doyenné du Comice,GieserWildeman,Supertrévoux en Triomphe deVienne veel
stuifmeel. BeurréHardy, Charneux, Conference,Durondeau, Général Leclerc en
Winterrietpeer gavenmatig stuifmeel.Weinig stuifmeel gaven Merton Pride en
Saint Rémy,beiden triploïden. Bij pruim gaven Opal,Reine Claude d'Oullins,
SanctusHubertus en Victoria veel stuifmeel en Reine Claude d'Althan een
matige hoeveelheid. Dit typewaarnemingen dient meerdere jaren gedaan te
worden omdat de uitkomsten niet altijd overeenstemdenmet die van 1977.
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AFDELING TEELTONDERZOEK KLEINFRUIT

ProjectPFW5: Teeltonderzoek aardbei
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Vervroegen door middel van plastic

bedekking

Het onderzoeknaar de invloed van afdekken van het gewas met geperforeerde
plastic folie op vroegheid enproduktie werd voortgezet. Bij het ras Elvira
werden vergeleken:
kleine plastic tunnels;
geperforeerde foliemet 500gaten perm tot bijna volle bloei en tot einde
oogst;
geperforeerde foliemet 750gaten perm tot bijnavolle bloei;
folie dat door sneetjes geperforeerd is (zg.xerofolie) tot vollebloei,
en een onbedekt object.
In alle gevallenwas de grond bedektmet zwarte plastic folie.Deresultaten zijn samengevat in tabel19.

TabelJ9. Resultaten vervroeging aardbei

plastic tunnel
folie 500 gaten/m
folie 500gaten/m^
folie 750 gaten/m
xerofolie
onbedekt

tot 28 april
tot 9 juni
tot 28 april
tot 28 april

Kg/100 m 2

percenta ge
2e kwal.

Oemidd.
vruchtgew.(g)

245 ab
243 ab
171c
222b
217b
262a

25
22
41
23
?9
19

12,5
12.7
11,2
12.6
12,1
13,3

bc
ab
d
ab
c
a

Datum
middenoogst
8 juni
9 juni
30mei
8 iuni
8 juni
15juni

b
b
a
b
b
c

Je kwaliteit

In tegenstelling tot 1979 was er geen betrouwbaar verschil inproduktie tussen
onbedekt,plastic tunnel en bedekking met folie (500gaten/m^)tot vollebloei.
Wel gaf het onbedekte object het hoogste percentage Iekwaliteit.Tussen de
plastic tunnels en de geperforeerdeplastic tot volle bloei was geen verschil
invroegheid, ten opzichte van het onbedekte object werd steeds eenweek vervroeging verkregen.
Bij het object met folie tot begin oogst was het de bedoeling het plastic
bij begin oogst teverwijderen. De planten verdroegen op dat moment het geheel
verwijderen van defolieniet meer.Al enkele urenna het verwilderen vanhet
plastic vertoonden deplanten verwelkingsversohijnselen.Het geperforeerde
plastic werd daarom in dit object,steedsna het plukkenweer over de planten
gelegd.Dit leidde toteen belangrijke extravervroeging, maar ging tenkoste
van produktiviteit enkwaliteit.
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Plantkwaliteit
Bij de keuring van aardbeiplantenwordt slechts een algemene eis gesteld
aan depiantkwaliteit:de planten moeten voldoende maar niet te sterk ontwikkeld zijn,goed zijnbeworteld enniet teijl gegroeid. Daar depiantkwaliteit van grote invloed kan zijn op deproduktie ishet vanbelang na
te gaan of de aan deplanten testelleneisennauwkeuriger te omschrijven
zijn. Ineen eerste proefwerden planten-vanverschillende'omvang enmet veel
enweinigwortels vergeleken. Deplanttijd was 14augustus 1979,het ras
Gorella.
Uit de resultatenblijkt dat zowel beworteling als plantgrootte van grote
invloed zijn op de produktie. Gemiddeld over de verschillende plantgroottes
gaf een goede beworteling circa 20%meer produktie dan een slechte totmatige
beworteling. Zware planten gaven 50%meer produktie dan lichte.Bij minder
vruchten per plant gaven de lichte plantenwel groterevruchten.
De gevonden verschillen zijn dusdanig groot dat devraag rijst ofvoor
zware planten geen hogereprijs betaald kanworden dan voor lichte.Ook zou
men voor het planten het plantmateriaal op zwaartekunnen selecteren enop
aangepaste plantafstanden uitplanten. Dit kan leiden totmeer optimale plantafstanden.Nader onderzoek moetworden verricht naar dewaarschijnlijke
interacties tussen plantgrootte,beworteling, planttijdstip enplantafstand.

Vergelijking

tweede nabouw SEE- en

weefselkweekplanten

Oriënterend werd bij twee herkomsten uitdeherkomstenproef Gorella 1978/79
(Jrversl. 1979:blz. 43-44)de tweedenabouw vergeleken aanuitloperplanten
uit het produktieveld.Het betrof deherkomsten (België 1,weefselkweek)en
4 (Nederland 2,normaal). Erwaren ooknu geenverschillen inproduktie,maar
het gemiddeld vruchtgewicht bij 2enabouw vanweefselkweek bleef opnieuwbeduidend achter bij hetvruchtgewicht van de steeds opnormalewijze vermeerderde
planten.

Bepaling optimale

rooitijdstip

jonge planten

voor gekoelde

bewaring

Volgens Amerikaans en Oostduits onderzoek is dehoeveelheid zetmeel inde
wortels van vermeerderingsveldplanten bepalend voor de geschiktheid voor
bewaring. Naarmate deplantenmeer inwinterrust raken,neemt het zetmeelgehalte toe.Voor lange bewaring zoueen zetmeelgehalte van 75%noodzakelijk zijn.
In het onderzoek werden Gorella,Senga Sengana,Tioga enAlisoopgenomen.Vana
half oktober tot eind november -begin december bleek het zetmeelgehalte toe te
nemen, bij Gorella tot ca 70%bij de andere rassen 40-50%. Deonderzochte vermeerderingspercelen werden echter eind oktober gemaaid, dit bleek achteraf een
zeernadelige invloed ophet zetmeelgehalte van dewortels tehebben.Op 4deceit
ber blekennamelijk diep afgemaaide planten lagere zetmeelgehaltes tehebben dan
voor hetmaaien. Mogelijk is de reeds aanwezige reserve gebruikt voornieuwe
bladgroei.Voorlopig lijkt (vroeg)maaien zekerniet tepassen bij een lange
bewaring.
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ProjectPFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbei
J.Dijkstra,J.Blommers enA.A. van Oosten

Eerste beoordeling nieuue

selecties

Het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.)heeft het
Amerikaanse rasHoliday met zeer stevige,weinig kwetsbare vruchten als
kruisingsouder gebruikt voorhet inkruisen van stevigheid. Tien selecties
uit 1975 en 1976 zijn teWageningen,Wilhelminadorp, Breda enHorst beproefd.
Op grond vanverschillende kenmerkenwerden vijf selecties afgekeurd.Aangehouden voor verder onderzoekwerden I.V.T. 65169,76010, 76013, 76020en 76025.

Beoordeling buitenlandse

rassen

InWilhelminadorp en gedeeltelijk ook inHorst werd opnieuw een aantal
buitenlandse rassen beproefd n.l.; uit Engeland: Saladin,Silver Jubilea,
Harvester, Troubadour en Cambridge Favorite;uit Frankrijk Belrubi enuit
West-Duitsland SengaFructarina. Geen van deze rassen iseen verbetering van
het bestaande Nederlandse sortiment. Dit isvoor demeeste rassen eenbevestiging van de in 1979verkregen resultaten. Derassen kunnen als volgt worden
gekarakteriseerd:
Saladin: laag gewasmet vrij korte bloemstengels, onregelmatige vruchtvorm
en slechtevruchtzetting, smaakmatig.
Silver Jubilea:matig groeiend gewas met korte bloemstengels,mooiekegelvormige helderrood gekleurde vruchten,die echter slecht smaken, lijkt niet
erg produktief.
Harvester: een sterk groeiend,wat bossig gewas,zeer produktief. Donkereonregelmatig gevormde vruchten,de eerste vruchten gespleten, smaakmatig.
Troubadour:kort maar stevig gewas,veel bloemen aan korte bloemstengels.
Veel voorbloei.Een erg laat ras echter met een slechte vrurhtzetting.
Cambridge Favorite:dit oude ras is inWilhelminadorp altijd ergproduktief.
Bloeit vroeg en langmet mooie grote bloemen. De zetting is goed. Devruchtkleur is lichtrood, de smaak ismatig. Was het beste van de vijf Engelse rassen.
Belrubi:mooi, gelijkmatig enopgaand gewasmet lange bloemstengels.Grote,
langkegelvormige vruchten,donker van kleur. Rood vruchtvlees, smaak redelijk
tot goed somswat zuur.Opnieuw niet erg produktief.
Senga Fructarina: (Iejaar)kort gesloten gewas met korte bloemstengels.
Stevige, helderrood gekleurde kegelvormige vrucht, issomswat onregelmatig•
Smaakmatig,wat zuur. Lijkt vatbaar voor verwelkingsziekte. Zal in 1981
opnieuwbeproefd worden.

Landelijke beoordeling

vollegrond

Normale teelt,vroeg rijpende rassen
Op deproeftuinen inBreda enHorst,ophet I.V.T. inWageningen en ophet
proefstation werden I.V.T. 74197 en Gariguette vergeleken met Karina en Gorella.
Uit tabel20blijkt dat I.V.T.74197 evenvroeg rijpt alsKarina en even produktief is,echter met een betere sortering. Eennadeel van I.V.T. 74197 isde
wat ongelijkmatige kleuring van de vruchten:deze zijn tamelijk donker met soms
eenwitte punt.Devruchten van Gariguette waren goed van smaak, uiterlijk en
grootte,de produktiviteit viel echterwat tegen. Bovendien rijpt dit rasongeveer eenweek later danKarina.
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Tabel 20.Resultaten rassenproef vroege aardbeirassen, gemiddeld over vier
proefplaatsen.

Kg/100m

Karina
I.V.T. 74197
Gariguette
Gorella

176
173
158
266

Percentage
2e kwal.

Gemidd.'
vruchtgew.
(g)

Datummidden
oogst

21
13
13
9

13,0
13,2
13,5
16,4

15juni
16juni
21 juni
26 juni

1) Iekwaliteit

In 1981 zal I.V.T. 74197verder beproefd worden samenmet enkele nieuwe
selecties.
Normale teelt,middentijds en laat rijpende rassen
Op het I.V.T.,teBreda,Horst enWilhelminadorp en gedeeltelijk ookophet
Voorbeeldbedrijf voor Zachtfruit teResteren zijn zes I.V.T. selecties vergelekenmet de standaardrassen Sivetta,Tenira,Korona,Tago enBogota.Ondanks
goedeproduktieswerden alle selecties afgekeurd wegens onvoldoende kwaliteit
vandevruchten (grootte,kleur, stevigheid, smaak)en/ofwegens te grote
vatbaarheid voor verwelkingsziekte. De standaardrassen voldeden goed.Korona
was het produktiefst,Tago het minst produktief. Demiddenoogstdatumwasvoor'
Sivetta,Korona en Tenira 29 juni,voor Tago 4 juli envoor Bogota 9juli.

Verlate teeltmet gekoelde wachtbedplanten
Een proef met gekoeldewachtbedplantenwerd uitgevoerd inHorst,Resteren
enWilhelminadorp. Alle plantenwerden vermeerderd inWilhelminadorp enin
Breda op het wachtbed gezet en gekoeld. Op alleproefplaatsenwerd 19mei J980
geplant. De resultaten zijn samengevat in tabel21.Ze stemmen in grote lijnen
overeen met die uit 1978 (Jrversl. 1978:blz. 45/46).
Tabel21.

Resultaten rassenproef gekoelde wachtbedplanten

Ras
Sivetta „
(kg/100m )
Tamella
I.V.T. 72138
Redgauntlet
Tago
Korona
Gorella
Tenira

Produktie (Ie+ 2ekwal.)in% Kg/100 m
Horst

Kest.

P.F.W.

100

100
(174)
86
84
63
65
72
98
61

100
(305)
93
94
106
98
73
41
68

(257)

113
102
88
84
9.1
105
74

2

Percentage
2ekwal.

245

21

242
232
219
209
194
184
164

26
31
38
24
34
32
31

Sivetta voldeed opnieuwhet beste.Dit ras gafeen goedeproduktiemet
het laagste percentage tweedekwaliteit. Devruchtgrootte was goedenhet
uiterlijk werd alshetmooiste gewaardeerd.
Het hoge percentage tweede kwaliteit isveroorzaakt doorvoorbloei,vooral
bij Redgauntlet,Korona en Tenira en door een slechte vruchtzetting. Tamella
gaf het hoogste percentage vruchtrot, gevolgd doorI.V.T. 72138.
Doordragende aardbeirassen
Het onderzoeknaar verbeteringen inhet sortiment doordragende aardbeirassenwerd inHorst,Breda enWilhelminadorp voortgezet met Ostara, I.V.T.73119en I.V.T. 75326.
Beidenieuwe selecties zijn zeker zoproduktief als Ostara en smaken goed.
Devruchten van deselectieszijn groter dan dievan Ostara,de plukprestaties
lijken daardoor beter tekunnen zijn dan bij Ostara. Tochhebben beide selecties ookenkelenadelen. Devruchten van I.V.T. 73119 zijn onregelmatiger
vanvormdan dievan Ostaraen ongelijker van grootte.
De vruchten van I.V.T. 75326 zijn regelmatig van vormen grootte maar
lichter van kleur enminder stevig dan dievan Ostara.
Beideselectieszullennogmaals verder beproefd worden.

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

Frambozen
Drtippelbevloeiing
Op basisvan tensiometerwaarnemingenwerd water gegeven van13mei tot
20juni. Daarnawas het pas aan het einde van de pluknodig opnieuwwater te
geven.Het ras Schönemannwerd van 8juli tot 5augustus geoogst. Erwaren
geen betrouwbare verschillen inproduktie en vruchtgrootte.
Invloed stengellengte op produktie
Evenals in 1979werd bij het ras Seh'ónemannnagegaan welke invloed de
stengellengte heeft op depotentiële produktie. Stengels van verschillende
lengtewerdenwel enniet ingesnoeid op 1,5 m. Vlak voorde pluk zijn van
deze stengels deaantallen bloemknoppen,bloemen envruchten geteld.
Opnieuwbleek het aantal bloemknoppen per zijscheut vanbeneden naar boven
toteen hoogte van 1,00 tot 1,25 m toe tenemen en daarbovenweer af tenemen.
Tot een hoogte van 1,5 mverschilde het aantal goede zijscheuten nauwelijks
bij korte,middellange en lange takken (resp. lengte 1.65 m, 1,95 m en 2,25 m).
Omdat de langere takkenechter beduidend meer bloemknoppen per zijscheut
hadden dan dekortere,was depotentiële produktiecapaciteit van de lange
stengels,ook bij insnoeien op 1,5 m het hoogst (tot 40%meer danbijkorte
stengels). Het insnoeien van de langste stengels leidde tot meer bloemknoppen
per zijscheut in de bovenste 25 à50 cmdanop vergelijkbarehoogte ineen
niet ingesnoeide tak.
Deze in 1980verkregen gegevens stemmen geheel overeen met de in 1979verkregen resultaten.
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Uit een oriënterende produktiebepaling aan afzonderlijke stengels (op
onderlingen afstanden van ca 50 cm)bleek dat de oogst aan de lange stengels
algemeen wat later begint van aan korte stengels enbovendien veel langer
doorgaat.Een deel van depotentiële meerproduktie gaatverloren doordat
ermeerbloemknoppen verdrogen.
Invloed stengel aantalperm.rij
Het aantal perm.rij aangebonden stengels isvan groot belang voor de
produktie.Naarmate meer stengelsworden aangebonden, stijgen depotentiële
produktiemogelijkheden. Een deel van dezemogelijkheden kan echterweer verloren gaan door onderlinge concurrentie van destengels.
Bijhet rasSchönemannwerden 3,4,5,6,7,8,9 en 10stengels per m.rij aangebonden (2herhalingen). De gemiddelde stengellengte was in alle objecten
gelijk n.l. circa 190cm. Ingesn^id werd op 155 cm. De resultaten zijn
deels weergegeven in afbeelding

Kg/m. rij

produktie/
stengel (g)

800

r.0.86^.

600
r=0.88
400

200-

10

20

30

10

plantafstandin cm

20

plantafstand incm
r= -0.88

Afb. 3.Invloed stengeldichtheid op produktie per stengel en opproduktie per
meter rij.
Erwas een sterke correlatie tussenhet aantal stengels en de produktie
per stengel (2=-0,84)en tussen het aantal stengels en deproduktie perm.rij
M=0,91). Bovendien had het toenemen vanhet aantal stengels perm.rij een
negatieve invloed op vruchtgrootte en vroegheid.
De indruk isdat dichtheden boven 6à 7stengels/m eennegatieve invloed
hadden op de totale lengte der jonge stengels.Boven 6 stengels/mnam het
aantal jonge scheutenperm.rij af enboven 8stengels/mwaren er bovendien
minder lange stengels.Men zal daarom niet moeten streven naar eenmaximale
produktie maarnaar een optimale produktie, zodanig dat ervoor een volgend
jaarvoldoende goede stengels over zijn. Onder de groeiomstandigheden van
1980lijkt dan 7à8 stengels perm.rij optimaal.
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Gekoelde frambozeplanten
Opkleine schaalwerd nagegaan ofmet gekoelde sterke stengels uit een
vermeerderingsveld een verlate oogst kanworden verkregen. Nabewaring bij
-2 Cwerden begin juni de rassen Glen Clova,Mailing Promise,Mailing Exploit
en Jochems Roem in dubbele rijen uitgeplant. De oogst viel in augustus,met
eenmiddenoogstdatum rond 20augustus.
Ondanks druppelbevloeiingvielen produktie en vruchtgrootte tegen.Ook voldeed de dubbele rijniet,devruchten waren moeilijk teplukken met meer rot
enkleinere vruchten binnenin de dubbele rij.Glen Clova gaf van de beproefde
rassennog debeste resultaten. Opvallend was dat bewaring bij uienbij alle
rassen toteen lagere produktie leidde dan bewaring bij aardbeiplanten. Mogelijk
iser echter tocheen temperatuurverschil tussen debewaarruimten geweest.
Nagegaan moet worden of doorverbeteringen van de teeltmaatregelen produktie
envruchtgrootte tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden verhoogd.

Rode bessen
Druppelbevloeiing
De druppelbevloeiingsproef bij Jonkheer van Tetswerd beëindigd. Voor de
tweede keerwerd deproduktie nadelig beïnvloed door overvloedige neerslag
vlak voor en tijdens de oogst.Erwerd water gegeven van 9mei tot 20juni.
Hoewel deprodukties de indruk geven dat water geven gunstig is,was de
variabiliteit tussen develdjes van één behandeling de laatste jaren zo
groot dat geen betrouwbare verschillen konden worden aangetoond.
Snoeiproef
Bij het rasJonkheer van Tetswerden vergeleken ergweinig snoeien(1),
half lange snoei, 's zomers en 'swinters met de hand uitgevoerd (2),half
lange snoei 'swinters met dehand en 's zomers mechanisch met een maaibalk(3)
en zomer enwintersnoei mechanisch (5)eventueel 'swinters met kleine correcties
viahandsnoei (4).De resultaten in dejaren 1977 t/m 1980zijn weergegeven
in tabel22.Daaruit blijkt dat weinig snoeien dehoogste produktie gaf.

Tabel22.Resultaten snoeiproef rode bes,gemiddeld 1977-1980.
Object
(zie tekst)

Kg/100m

1
2
3
4
5

262
197
204
215
20J

2
Gei
Gew. 100bessen (g)

75
83
85
80
79

Bessen/tros
5,8
7,6
7,3
6,8
6,3

De struiken verouderen echter snel en dekwaliteit van de bessen en trossen
liet de laatste jarenveel tewensen over.De bessenwaren klein en de trossen
bleven korter dan bij de overige behandelingen. Bij deze behandelingenwaren
ernauwelijks verschillen inproduktie.De kwaliteit van debessen was echter
het beste na volledige handsnoei enna handsnoei 'swinters met mechanische
snoei szomers.Bij volledigmechanisch snoeien loopt dekwaliteit weer achteruit.
Deproef isna de oogst van 1981 afgesloten.
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Zwarte

bessen

Stekproeven
In een stekproef bijBlack Reward,plantafstand 1,90 x 0,50 m, gaven de in
plastic gestoken stekkenookhetvijfdegroeijaareenwat hogere produktie.Aanaarden inhet voorjaar van 1980 leiddeniet totmeer grondscheuten in ditseizoei
wel tot een ietshogere produktie.Het produktieniveauwas met 90 tot 100kgper
100m opnieuw bevredigend.

Project PFW8:Gebruikswaardeonderzoek bijframbozen,bessen enbramen
J. Dijkstra enA.A.van Oosten

Frambozen
Inde frambozenrassenproef hadden veel rassen te lijden van devele regen en
devaak hardewind tijdens de pluk. Dit leidde tot hoge percentages tweede
kwaliteit (vruchten alleen geschikt voor verwerking tot jam e.d.). Zobedroeg
het percentage tweede kwaliteit voor de rassenMailing Promise,Mailing Delight,
Mailing Orion,PhyllisKing en Sirius 25 tot 30%envoor Jochems Roem zelfs
47%. Bij de overige rassen:Glen Clova,Spica,Mailing Admiral,Glen Islaen
Schönemann varieerdehet percentage tweede kwaliteit van 10tot 15%.De produkti
viteit van de rassen kwam inhet algemeen overeen met die indevoorgaande jaren
Alleen deproduktie van Phyllis King viel erg tegen.In de groepminderproduktieve rassen:Glen Isla,Sirius,Mailing Admiral enMailingOrionwas Phyllis
King zelfshetminst produktief: 110kg/100m .Debladontwikkeling verliep bij
dit ras traag en onregelmatig enerwaren teweinig goede zijstengels.
Mailing Delightwas opnieuw het meest produktieve ras (ca240kg/100m) .
Devraag blijft echter of de grote vruchten van dit rasniet teteeren te
lichtvankleur zijn.Van de laat rijpende rassen voldeed Schönemann opnieuw
hetbeste (166kg/100m 2 ) .
In dewinter 1980/81 zal op verschillende praktijkbedrijven een landelijke
proef worden opgezetmet de rassen Glen Clova,Phyllis King,MailingDelight,
enMailing Promise en/of Schönemann.

Bode bessen
Selectie van Rondom
In deproefmet 'zieke'en 'gezonde' klonen van Rondom behielden de 'gezonde
klonen en de 'zieke' kloon 2ook in 1980hun voorsprong inproduktie enkwaliteit (tabel23) .
Tabel 23.Resultaten klonenproef Rondom

Kloon n r s .

2
Kg/100 m
1980
J977/80

Gew. 100 bessen te).
J980
J977/80

' Gezond' 1 t/m 6
' Ziek'
2
' Ziek'
1,3 t/m 6

274
256
J14

47
49
37

62

233
2J0
80

56
59
44

Aant b e s s e n / t r o s
1980
J977/80
8,6
8,4
8,J

9,1
8,8
7,7

De indruk iswel dat in sommige 'gezonde'klonen zichnu ook in lichtemate
brandnetelbladachtige verschijnselen voordoen. In 1981 zalmoeten blijken
inhoeverre inde 'gezonde' objectenwerkelijk brandnetelblad voorkomt.
De proef geeft duidelijk aan dat goede selectie ophetmoerbed tenminste
gedurende deeerste vier àvijf jaar van eenbeplanting kan leiden tot een goede
produktie en goedekwaliteit.
In eenperceel Rondombij een teler inZeeland komt éénplant voor dieopvalt door gezonde groei enmooie vruchttrossen. Ineen vergelijking met normale
Rondomblijkt datdeze selctieproduktiever is,met zwaardere bessen en grotere
trossen enbovendien ongeveer eenweek laterrijpt.
Overige rassen
In het voorjaar van 1980 zijn 10rode-besseselecties uitgeplant afkomstig
van Prof.Pagliettavanhet Istituto di ColtivazioniArborée van deUniversiteit inTurijn (Italië). Deze selecties zullen beproefdworden ophun teeltwaarde onderNederlandse omstandigheden.
Rassenproef en rassenoriëntatie
Deproduktie van de rode-besserassen en selecties was goedmaar de kwaliteit
was door de vele regens vrij slecht.De later rijpende rassen hadden echter
mindernadeel van de regen dan devroege, doordat het weer later beterwas.
De resultaten kwamen overigens in grote lijnen overeen met die in voorgaande
jaren,waarbij in 1980de goedeproduktie enkwaliteit van Rotet opvallend
waren. De groeivan Rosetta enStanza bleef inWilhelminadorp zwak.
Van denieuwe selecties blijven I.V.T. 68J1 en I.V.T. 69012 het meestbelovend.Beide selecties zijn opgenomen in dewinter J980/81 teplanten landelijke
proeven op een aantal bedrijven.

Witte,

bessen

Getracht wordt een kleine selectiewitte-besserassenbijeen tebrengen. Omdat
de smaakvanwittebessenvaak dievan rode bessen overtreft,ishet interessantna te gaan ofermogelijkheden voor de teelt vanwitte bessen zijn.
Naast twee typesvanWitte Parel (een scherp bladige eneen rond bladige),
WitteHollander enWitte van Bar-le-Duc zijn eenwitte bes sel.Huisman ende
Tsjechische rassen ßlanka enPrimus geplant. De beide laatsten lijken veelbelovend met mooi gevulde trossen en grote bessen.

Zwarte

bessen

Beide rassenproeven gaven ook in 1980overwegend goede produkties.Bij een
aantal rassen viel de produktie echter tegen doorveel vruchtrot.
Tenah enTsema gaven opnieuw dehoogste produkties. In de oudste proef,
geplant voorjaar 1975,gaven ook Ben lomond en I.V.T. 69010 opnieuw een goede
produktie. In deze proef zijnervrij veel rassen,die eenverdere beproeving
waard zijn.
In de tweede rassenproef, geplant voorjaar 1976,zitten veel minderveelbelovende rassen.Vele van deDuitse rassen indeze proefblijven onvoldoende
produktief (tabel 24),terwijl vaak ook het aantal vruchten per tros tegenvalt.

63

Tabel 2 4 .Resultaten rassenproef zwarte bes,geplant voorjaar 1976
(gemiddeld 1977-1980 en opbrengst 1980).

Ras

Tenah
Tsema
Meitgo
BlackReward
Silgo
Westra
Slitsa
Wellington XXX
Lissil
Baldwin

Jet
Wassil
Invigo
Strato
Stripta

2
Kg/100 m
1980
1977/80

128
104
90
83
51
86
47
60
72
40
78
49
42
o,J)

^O

105
103
81
80
77
75
69
69
68
66
65
57
47
42
41

Aant.bessen/
tros

Datum
vo' H e bl.

Oojä st-

(g)
0,95
1,01
0,78
1,13
1,12
0,92
0,97
1,03
1,00
0,87
0,69
1,05
0,7.1
1,40
1,12

5,4
5,1
4,3
4,4
3,8
6,6
4,5
4,5
3,5
5,0
8,1
3,6
5,1
2,7
3,4

19
20
25
28
24
23
19
20
27
20
28
22
28
14
18

17
18
18
23
16
24
16
23
15
24
12
16
17
17
18

Besgew.

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

datum

1)niet geoogst,teveel rotte bessen

Deproefwerd daaromna deoogstvan 1980beëindigd. In 1981 zal echter een
nieuwe proefworden opgezet met debeste rassen en selecties uitbeide hiervoor
genoemde rassenproeven.
Inhet voorjaar van 1980werden op een bedrijf te Rilland devolgende rassen
en selecties geplant:Black Reward,Baldwin,Tenah,Tsema,M59-3, BenNevis,
Ben Lomond,BenMoore,Meitgo,Westra,I.V.T. 6832,I.V.T. 69002 en I.V.T. 69010.
Op het betreffende perceel zal in de toekomstmechanisch geoogstworden.

Kruisbessen
De I.V.T.-selecties 72001 en 72002waren opnieuwvoldoende produktief. Ze
komen invruchtgrootte overeenmet Achilles enWhinhams Industry. In dewinter
1980/81 wordt een uitgebreider rassenproef kruisbes geplant.

Bramen
Erg produktief waren in 1980Bedford Giant,Black Satin enHimalaya
(tabel25) .
Tabel25. Resultaten bramerassenproef (gemiddeld J977—1980,enproduktie 1980).

Ras

Bedford Giant
Himalaya
Black Satin
Thornless Evergreen
Dirksen Thornless
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Kg/100m
1980 1977/1980
306
282
307
180
100

270
233
247
156
90

Gemiddeld
vr.gew.(g)

Datum
middenoogst

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

23 augustus
3 september
10 september
IJ september
14 september

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

Helaas vielvanHimalaya devruchtgrootte tegen. Devraag rijst of hier
door selectieverbetering ingebrachtkan worden.
Bedford Giant voldeed goed,devruchten lieten zich dit jaar allemaal
goed plukken.BlackSatin smaakte opnieuw vrij zuur. Devruchten van dit ras
komen pas goed op smaak als zeerg rijp zijn,maar zijn dan haast te zacht
om teplukken.Het iszekerniet het ideale ras,maarwel een verderebeproevingwaard. DirkseriThornlesswas opnieuw teweinig produktief. Thornless
Evergreen gaf een redelijke produktie,maar evenals bijHimalayableven de
vruchten vrij klein.Voorhet eerst gaf de virusvrije herkomst van Thornless
Evergreen eenbetere bladstand en een hogere produktie dan deniet virusvrije.
In dewinter 1980/81 wordt eennieuwe proef geplantmet de rassenHimalaya,
ThornlessEvergreen,Thornfree,Black Satin,Bedford Giant,Ashton Cross,
Tayberry en Loganberry.
Ineen landelijke proef opmeerdere bedrijven komen de rassen Thornless
Evergreen,Thornfree,Black Satin en Bedford Giant.

65

AFDELING BODEMKUNDE

Project PFW10(IB75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P.Delver

Plantdiahtheid,

stikstofbemesting

en boomstrookbreedte

Doelstelling enopzet van deze in J972 geplante proefmet de appel Schone
van Boskoop opM.9 zijn al invorige jaarverslagen,o.a. die van 1979 (blz.54)
uiteengezet. In 1980bleek uit bloeiwaarnemingen dat debloemaanleg in 1979
zeer goed en gelijkmatig is geweest,ook op de onbemeste veldjes.De omstandigheid dat deneerslag indat jaar ruim,en goed verdeeld is geweest zal hiertoe
hebben bijgedragen. Erwerd dan ook een voor deproefomstandigheden vrijhoog
opbrengstniveaubereikt (tabel26).
Tabel 26.Opbrengst van Schone van Boskoop M.9enhetvoorkomen van kanker
inhet voorjaar, inhet negende groeijaar.
Plantsysteem

(m)

bed
3,00
3.55
3,95

X

3,00
3,55
3,95

X

X
X
X
X

1,02
1,36
2,05
1,02
1,36
2,05

Aantal
bomen/
0,9 ha
3330
2930
1860
1110
2930
1860

1!10

Boomstrook

Opbrengst 1980

aantalkankerplekken/
boom

kg/boom

ton
per0,9ha

gram
p.v.r.

breed
breed
breed

15,8
15,3
21,6
27,6

52,6
44,9
40,2
30,7

154
179
185
194

0,13
0,74
1,11
1,68

smal
smal
smal

15,2
20,1
24,7

44,5
37,5
27,4

181
195
198

0,66
0,83
1,49

Evenalsinvoorgaandejarenwerdenkleinerevruchtengepluktnaarmatede
plantdichtheid groterwas.Datdevruchtenopveldjesmet0,3tot0,4m
smalleboomstroken (waargroterevochtconcurrentiedoorhetgrasheerst)niet
kleinerenzelfseerder ietsgróterwarendanbijeenzelfdeplantsysteemmet
1,5tot2,0mbredeboomstroken.moetwaarschijnlijkverklaardwordenuitde
watkleinereboomomvangenhetwatlagereopbrengstniveaubijsmallestroken.
Daardoorisdevochtvoorzieningerpervruchtnietslechterdanopveldjes
metbredestroken.
Indeloopvanhetvoorjaartradnogalwatvliegendekankerop.Dekankerplek
werdenop30meigekniptengeteld.Uitdeberekeningvanhetaantalaangetasteplekkenperboombleekdaterindedichtebeplantingenminderkanker
optraddanindewijde (tabel26).Ookbijtoepassingvansmalleboomstroken
werdenwatminderkankersgevondendanbijbredestroken.Ditwijstwaarschijnlijkopeeninvloedvandegroeikrachtvandeboomopdevatbaarheid.
Kortvóórdeplukzijnweervruchtmetingenperboomuitgevoerdomde
invloedvandenabijheidvandrainsleuvenvasttestellen.Doordiepere
bewortelingindezesleuvenisdevochtvoorzieningvanbomenindebuurt
vandezesleuvenbeterdanelders,watmerkbaarisaangroterevruchtdiameters.
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Bodembehandeling, kalibemesting en

druppelbevloeiing

In deze in 1975 geplante proef met virusvrije Cox's Orange Pippin en
Schone van Boskoop opJH.9worden ondermeer deyolgende bodembehandelingen
toegepast: chemische onkruidbestrijdingop boomstroken in combinatie met
het op deboomstrookmulchen van ophet rijpad gemaaid gras (CCI ofhetop
het rijpad laten liggen van dit gras (CM).Daarnaast: onkruidbestrijding door
grondbewerking gecombineerd met één van de twee genoemdemaaimethoden
(HCresp.MM).De grondbewerking op de 1,5m brede boomstrook wordt doorgaans twee keer,meestal vroeg inhet voorjaar uitgevoerd met een inverstekwerkende frees tot 8cmdiepte en tot 2x0,6 m breedte.Het strookje
langs de bomen wordt chemisch ofmet dehak schoon gehouden. Later inhet
seizoen kan inverband met laag hangende vruchten geen grondbewerking meer
uitgevoerd worden. De gehele boomstrook wordt dannog een enkele maal met
herbiciden schoon gehouden.
De grondbewerking heeft totnu toepraktisch geen opbrengstdaling veroorzaakt: alleen bij Cox's Orange Pippinwas in lichtemate sprake van een
wathogere opbrengst (in 1979: 8%, in 1980:6%) op de CCen CM-objecten
vergeleken met deMC-enMM-objecten. Schone van Boskoop reageerde wat de
opbrengst betreftniet op demethode van onkruidbestrijding. Demaaimethode
had bij geenvan beide rassen invloed op deopbrengst.
Uit veldschattingen van afgevallen vruchten tijdens devruchtrui enuit
beoordeling inde zomervan de stand van het gewas kwambij Cox's Orange
Pippin wel de zwakke tendens naar voren datbomen vanbehandeling CCde
sterkste vruchtruimaar later ook debeste vruchtdracht en bladstand
vertoonden.Bladstand, scheutgroei en bladgrootte waren het slechtst bijMC.
Bij beide rassenwerden de hoogste respectievelijk de laagstekaligehalten inbladmonsters,verzameld in 1979,gevondenbij de behandelingen
CCenMC.Uit de analyse vanvruchtmonsters verzameld in 1980bleek, dat de
grondbewerking de calciumgehalten van beide rassen iets had verhoogd vergelekenmet chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking.

Project PFW11(IB111): Betekenis vanstikstof voor opbrengstenkwaliteit
van fruitgewassen
P.Delver

Stikstofbemesting,

plantdiahtheid

en boomstrookbveedte

Met appels Schone vanBoskoop vanperceel 22,oogst 1979werd na bewaring
tot februari een smaakproef uitgevoerd. In het laboratoriumwerden daarnaast
suiker- en zuurbepalingen uitgevoerd. De partijenwaren afkomstig van veldjes
met stikstofgebrek (0N) enmet zware bemesting (280kgN per ha)waarbij
vruchten van goed dragende envanmatig tot slecht dragende bomen apart
werden gehouden.
Stikstofgebrek gingbij goed dragende bomen samenmet een relatief hoog
suiker-en zuurgehalte. De invloed van devruchtdracht op deze gehalten was
sterker dan die van de stikstoftoestand.Bij lage drachtwaren de suiker en
zuurgehalten duidelijk het hoogst.
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Tabel27.Opbrengst,vruchtgewicht enkanker bij Schone vanBoskoop M.9op
onbemeste enbemeste veldjes.
Bemest: gemiddeld over giften 70- 140- 210en 280kgN perha.
Plantsysteem
(m)

boomstrooK

Kg p e r boom

Vruc h t g e w i c h t (g

Aantal kankers/boom

0 N 70 -280 N

0N

0N

70-280 N

bed
3 , 0 0 x 1,02
3 , 5 5 x 1,36
3,95 x 2,05

br
br
br

16,6
12,7
19,7
24,7

15,6
16,0
22,1
28,4

158
190
185
198

154
177
184
195

0,13
0,40
0,63
1,23

0,14
0,83
1,49
2,00

3 , 0 0 x 1 ,02
3 , 5 5 x 1,36
3,95 x 2,05

sm
sm
sm

14,3
19,4
23,4

15,4
20,3
25,0

186
202
202

181
196
197

0,30
0,67
0,63

0,78
0,85
1,69

70--280 N

Ook het smaakpanel herkende devruchten van de0N-veldjes als relatief
zuur.Waren dezevruchten afkomstig van goed dragende bomen danwaren ze
bovendien vaster en iets aromatischer dan appels van zwaarbemesteveldjes.
De gegevens van de bodemanalyse van 1979 lieten evenals in voorgaande
jaren zien dat bij de enkele-rijen de stikstofgehalten bij gelijke bemesting
daalden naarmate dichterwas geplant.Bij een laagbemestingsniveau
(0- 70kgN perha)waren deze gehalten in de bedden hoger dan inde
3,00 x 1,02 meter enkele-rijen met ongeveer dezelfde aantallen bomen perha.
Dit moet worden toegeschreven aanminder concurrentie bij debedden door
grotere onderlinge afstand tussen de bomen enhet ontbreken van grasstroken.
Deproduktiegegevens in tabel27wijzen op achterblijvende opbrengsten op
onbemeste veldjes behalve in de bedden.Door eenwat lagere vruchtdracht
waren devruchten hier wat zwaarder dan op debemeste veldjes. Splitsing
van de op 30mei geknipte en getelde kankers naar niet enwel bemest toont
aan datnaast het doorwijd planten en brede boomstroken bevorderde groeiniveau (zieProjectPFW 10,blz.66).ook de stikstofbemesting een factor is
die de gevoeligheid voor aantasting doorkanker vergroot.
Het grondonderzoek naar deverticale verplaatsing in deboomstroken van
stikstof afkomstig van debemesting,werd in dit proefveld ook in 1980 uitgevoerd. Erwerd op 22 april,8 augustus en 27oktober laagsgewijs bemonsterd.
In demonsters werden de gehalten aan inwater oplosbare nitraat-en ammoniakstikstof vastgesteld. Tussen deplantsystemenwerden weerkleine verschillen
gevonden. Deze wezen op een iets tragere indringing van bemestingsstikstof
indiepere bodemlagen naarmate dichterwas geplant. Ookkwam in de loop van
de zomer eenpositieve invloed vanmulchenbij deenkele-rijen naar voren
inhogere nitraatgehalten in de bovengrond.
In verband met voorgenomen beëindiging van deproefwerd in deherfst
aleen deel van het proefveld gerooid.

Grondwaterstanden, stikstoftrappen

en vrucht dunning

Op hetproefveld teOostelijk Flevoland,van deRijksdienst voor de
IJsselmeerpolders,werd ook in 1980op dehelft van develdjes vruchtdunning
doormiddel van carbaryl-bespuitingen uitgevoerd. Op de overigeveldjes werd
handdunning toegepast.Debespuiting had een sterker dunnend effect dan
vorig jaar. Eenwisselwerking van dit effect van cabarylmet de op ditproefveld sterkuiteenlopende stikstof-toestand vanhet gewaswas echter in tegenstelling totvorig jaarniet ofnauwelijkswaarneembaar. De chemische vruchtdunning leverde wel iets grotere vruchten op danhanddunning,waarschijnlijk
68

omdat carbaryl aleindmei-begin juniwerd verspoten, terwijl handdunning
vanaf eind juniwerd uitgevoerd.
Eenbewaarproef met Golden Delicious,oogst 1979,liet een betere vruchtkleur enminder kleine vruchten zien op demet carbaryl behandelde veldjes
vergeleken met (licht)handgedund. Stikstofbemesting had eenwat minder
goede vruchtkleur tot gevolg.
Ook bij het andere proefras,Cox's Orange Pippin,werden grotere vruchten
maar daarnaast ookmeer stip en zachtna bewaring aangetroffen op demet
carbaryl gedunde veldjes.Veel stip kwam voor bijhogewinter-zomer grondwaterbestanden (40-40 cmbeneden maaiveld) enbij 0 of 50kgN perha althans
op demet carbaryl gedundeveldjes.
Deproefwordt na 1980niet voortgezet.
Grondonderzoek op oplosbare stikstof
Het 'stikstof-mineraal'-onderzoek insamenwerking met het C.A.D. voor
Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw werd in 1980voor de derde en laatste
maal uitgevoerd. Erwerd bemonsterd op +20maart, 20juni en 15oktober. In
deboomstroken werdenweer groteverschillen aangetroffen in hoeveelheden
nitraat-en ammoniak-stikstof oplosbaar inwater,zowel tussen de bedrijven
als tussen demonsterperioden.

ProjectPFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehaltevanappelbladengrond
P.Delver

Kaliumgebrek

in 1980

Droogteinhet voorjaar gevolgd door overvloedige regen tussen midden
juni enmidden juli (ruim 200 m m ) , waardoor bij slechte bodemstructuur
wortelbeschadiging optrad,hebben ertoe bijgedragen dat oppercelen met lage
kalitoestand in de loop van de zomer kaliumgebrek optrad. Een bladonderzoek
inhet rivierkleigebied met diverse appelrassen liet extreem lage gehalten
zien op plekken met gebreksverschijnselen (0,29%- 0,61%K).Aangetoond werd
dat ditmeestal plekkenwarenmet slechte bodemstructuur. Ookwaar in dezelfde
aanplantingen deverschijnselen niet zichtbaarwaren,werden lage gehalten
gevonden (0,59% -+ 1,30% K.).

Vlantdichtheid,

stik.stofbemesti.ng

en

kalivoeding

Dekaligehalten inbladeren van Rode Boskoop appels vanperceel 22bemonsterd in 1979,lieten dezelfde verschillen tussen de behandelingen zien
als invoorgaande jaren;ze lagen echterwel op een lagerniveau als gevolg
vandrogere groeiomstandigheden.Wederombleken plantdichtheid, stikstofbenestingenmulchen op deboomstrook factoren die de gehalten beïnvloeden
(verg. Jaarverslag 1979 p.58). Hierdoor ontstond eenvariatie tussen de
behandelingen vanmaximaal 0,61% tot 1,40%K.
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Borlemhehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Op perceel 7komen als gevolg van behandelingen en andere factoren grote
verschillen voor inkaligehalten in debladeren en vruchten. Van een aantal
goed dragende bomenmet in 1979 sterk uiteenlopende gehalten inhetblad
(Cox'sOrange Pippin:0,75 - 1,88%K;Rode Boskoop: 0,56 - 1,41%K) zijn de
vruchten perboom apart bewaard. Op drie tijdstippen,nl. kort na depluk,
nakorte en lange bewaring zijn ze geanalyseerd op zuur-en suikergehalten.
Tevens werden smaakbeoordelingen uitgevoerd waarbij op zuurheid ,aroma,
vastheid en totale smaakindruk werd gelet.Erkwamen uiterst betrouwbare
correlaties naar voren tussen deK- gehalten in de bladeren en de zuurgehalten
en geproefde zuurheid. Eveneens positief maar veel zwakkerwaren decorrelaties met de suikergehalten. Tijdens debewaring liep dewaardering voorde
totale smaakindruk terugwat vermoedelijk met de sterk dalende zuurgehalten
en deminder sterk dalende suikergehalten inverband stond.
In dezeproefwordt sedert 1976 jaarlijks met 300kgKo 0per ha bemest.
Het effect daarvan ophet K-gehalte inhet blad werd de eerste jaren steeds
groter maar heeft zich in 1980enigzins gestabiliseerd tot een verhoging
bijCox's Orange Pippin en Rode Boskoop van respectievelijk ongeveer 0,35%
en0,30% K.
Dekalibemesting heeft bij beide rassen een opbrengstvermeerdering gegeven.
Over de eerste vijf produktiejarenbedroeg deze gemiddeld voor de genoemde
rassen respectievelijk 9en 6%. DeK-gehalten inhet blad bij onbemestbedroeg de laatste jaren respectievelijk 1,25 en 1,05%K. Vastgesteld werd
dat debemesting de groeimaar ook devruchtrui in 1980enigszins had
versterkt. Ook (vroeg)water geven door druppelbevloeiing had een verhoging
van hetK-gehalte inbladeren tot gevolg.
Tenslotte werd een samenhang gevonden met debodembehandelingen. Chemische
onkruidbestrijdingmet mulchen op deboomstrook gaf dehoogste,grondbewerking met mulchen op deboomstrook gaf de laagste kaligehalten inhet blad.

Project PFW49(IB305):Stipinappel
P.Deiver

Prop.fp

lekkenonderzoek

In 1975en 1976 zijn bladmonsters verzameld van ca. 60 appelaanplantingen
Cox's Orange Pippin en een gelijk aantal Schone vanBoskoop. Na analyse
zijn van elk ras 30gevallen met uiteenlopende kaliumgehalten uitgekozen.
Daarvan zijnpartijen vruchten bewaard enbeoordeeld ophet voorkomen van
stip, zacht e.d. De aanplantingen lagen in Zuid-Nederland enNoord-Holland.
Doelwas,ervaring op tedoen over debruikbaarheid vanblad- envruchtanalyse voor de voorspelling van debewaarbaarheid. Over dit onderzoek is
door A.Pouwer in concepthet eerste deel van eeneindrapport gemaakt.Het
handelt overhetverband tussen bodemfactoren en de chemische samenstelling
vanbladeren envruchten.

Toepassing

van vruahtonderzoek

voor de

praktijk

Dit jaar isvoor het eerst devruchtanalyse alsbasis voor de voorspelling
van debewaarbaarheid indepraktijk geïntroduceerd. Het project is op grote
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schaal aangepakt.Hetwerd voorbereid enbegeleid doorhet Sprenger Instituut,
het Centraal Bureauvan Tuinbouwveilingen,deTuinbouwvoorlichtingsdienst,
het Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-en Gewasonderzoek teOosterbeek enhet
Proefstation voor deFruitteelt. Voor devariëteiten Cox's Orange Pippin
en Schone van Boskoop zijn schema's opgesteld voor de interpretatie vangewasfactoren en analyse-uitkomsten. Omde organisatie van boomgaardbezoek,
bemonstering,analyse en advisering voldoende tijdruimte te gevenwerd
uitgegaan vanbemonstering vanaf ca.4weken vóór de pluk. Inhet interpretatieschemamoest daarom rekeningworden gehouden met systematische verandering
vanhet calciumgehalte inde laatste weken.Van elk ras zijn tenslotte
enkele honderden gevallen beoordeeld, terwijl van een groot deel tevens
partijen zijnbewaard doorhet Sprenger Instituut.Debewaarbaarheid voorspeld ennabewaring gebleken,was dooreengenomen goed. Door de overwegend
goede vruchtdracht en dedoorweersomstandigheden beperkte kaliopname (zie
ook project 35)kwamen slecht bewaarbare partijen weinig voor.Daardoor zal
ookniet goed kunnen worden nagegaan of de interpretatieschema's voldoende
betrouwbare voorspelling mogelijk maken.

Vruchtgroeimetingen

bij Cox's Orange Pippin

De gevoeligheid vanvruchten voor stip en zachtwordt bevorderd door sterk
uitgroeien.Hierop hebben o.a. deweersomstandigheden invloed. Getracht wordt
doormiddel van vaak herhaalde metingen van vruchtdiameters het verband vast
te stellen tussen groeisnelheid enweersomstandigheden. Op dezewijze kan
worden aangegeven ofvruchten op grondvan deweersomstandigheden ineen
bepaald jaarmeer ofminder sterk zullen uitgroeien.Daarmeewordt dan
tevens eenvan devele stipfactoren beoordeeld.
Demetingen in 1980hadden betrekking opniet enwel bevloeide bomen in
het proefveld over druppelbevloeiing. De toename invruchtdiameter werd omgerekend in toename vanhet (schijn-)volume. Deontwikkeling van de vruchten
lag aanvankelijk ca 10dagen voor op die van 1979.Injuli ging dezevoorsprong verloren doorkoud ennatweer. Devele regen tussenmidden juni en
midden juliheeft zelfs tijdelijk wateroverlast veroorzaakt,waardoor de groei
eenextra terugslag ondervond. Later herstelde de groei zich opvallend snel.
Tijdens dewarme dagenbegin augustus werd een extreem hoogniveau van
3 àA cm^volumen-toenameper dagbereikt,rond 10juliwas dit slechts 1,5cm-*.
Evenals bij scheuten enbladeren kanbij vruchten eenhersteleffect inde
groeiworden waargenomen alsherbevochtiging van de grond na een lange droogte
samengaat met warmweer.

Bespuitingsproef

met

fosfaat

Metbufferbomen van de rassen Cox's Orange Pippin,James Grieve,Karmijn
de Sonnaville enJonathan inhet proefveld over druppelbevloeiing is een
bespuitingsproef uitgevoerd,waarin tevens bemesting met tripelfosfaat is
opgenomen. Doelwas de invloed van fosfaat op debewaarbaarheid teonderzoeken.Naast onbespoten controles op hetzij kaliarme hetzij kalirijke delen v;
het proefveld kwamen opdekalirijke gedeelten devolgende behandelingen
voor:bemesting naar 300kgP2O5P e r n a °f achtbespuitingen opbasis van
gelijke hoeveelheden verspoten calcium en fosfaat naar 0,7% CaCl-2',1,70%niono
calciuro-fosfaat,1,75%kaliumfosfaat of 1,45% ammoniumfosfaat. Eenbewaarproef met James Grieve,geplukt 26 augustus enbewaard tot 8september
liet duidelijke verschillen in stippigheid zien. Stip-bevorderend werkte
dekalirijkdom van de grond, sterk onderdrukkend waren debespuitingen met
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calciumchloride, iets onderdrukkend leken debemesting met fosfaat en de
bespuitingenmet calcium- en ammoniumfosfaat. Ineenbewaarproef met
Cox'skwamen vrijwel geen afwijkingen voor. De fosfaatbespuitingen gaven
enige bladverbranding tezien,bij ammoniumfosfaatwas dit zelfs vrij
ernstig watbij de drie laat geplukte rassen gemiddeld tot een vermindering
vanhet vruchtgewicht met ca6%heeft geleid. Uit devruchtanalyse kwam
eenduidelijk positief effect naar voren van calciumchloride-bespuitingen
ophet calciumgehalte;van dekalirijkdom van de grond en de bespuitingen
met kaliumfosfaat ophet kaliumgehalte;envan de fosfaatbespuitingen,vooral
metkalium- en ammoniumfosfaat,ophet fosfaatgehalte van devruchten.Gemiddeld over allevier proefrassen bedroeg dit gehalte voor onbespotenmet
fosfaat 10,9mg P,voorbespoten 15,2mgper100 gvruchtvlees.

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

Bewaarproeven met Cox's Orange Pippin enSchone van Boskoop van de oogst
1980 leverden voor geenvanbeide proefrassen stip of zachtvan enige
betekenis op zodat dit jaar geen uitspraak overbehandelingsinvloeden kan
worden gedaan.
Uit de gereedgekomen vruchtanalyses van de oogst 1979kwamenwel enkele
behandelingseffectennaar voren.Het druppelen gedurende drie perioden
(1mei tot 15september)hadbijbeide rassenhet stikstofgehalte ietsverlaagd. Als gevolgvan dekalibemestingwaren dekalium-enmagnesiumgehalten
gestegen;mechanische onkruidbestrijding (grondbewerking)had de calciumgehalten iets verhoogd,vergeleken met herbicidentoepassing zonder grondbewerking.
Ook devruchtanalyse van de oogst 1980 liet statistischbetrouwbare
effecten zien.Bij Cox's Orange Pippinwaren dat hogere calciumgehalten
door grondbewerking en lagere doorwater geven.Kalibemesting enwater geven
gaven lagere stikstofgehaltenmaar hogere kaliumgehalten. Kalibemesting
veroorzaakte ook een daling in fosfaatgehalten. De gegevens voor Schone van
Boskoop zijnnogniet beschikbaar.
Blad-envruchtanalyse voor onderzoek elders
Ter ondersteuning van onderzoek doorbewaarspecialisten, studenten aan
deLandbouwhogeschool etc. zijn op uitgebreide schaalbijwijze van dienstverlening weer blad-envruchtanalyses uitgevoerd.

Project PFW 53 (IB 327): Druppelbevloeiing i n de f r u i t t e e l t
P.Delver

Bodembehandeling,

kalibemesting

en

druppelbevloeiing

In deproef over druppelbevloeiing werd in deperioden I (1mei- 15 juni),
II (15 juni- 1augustus) en III (]augustus - 15september;wegens langdurige late droogte in 1980verlengd tot 10oktober) gemiddeld per boom
per dag 8,1 -3,3 en 10,5 literwater gegeven,totaalbij druppelen in alle
drieperioden 1250liter perboom. In tabel28 zijn de opbrengsten per boom
voor beide proefrassen gegeven. Op demet kali bemeste gedeelten is sedert
1975 jaarlijks 300kgK2O perha toegediend. Demeeropbrengst doorbeide
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maatregelen gezamelijk (water geyen indrie periodenénbemesting) bedroeg
totnutoeca.16%voor Cox'sOrange Pippin enJ4%voor SchonevanBoskoop.
Tabel28:Opbrengsten inhetproefveld over druppelbevloeiing.
Druppelbevloeiing (+) KaliOpbrengst inkgperboom
inperiode
bemesting (+) _ , _
„. . _,
_.
r
°
CoxsOrange Pippin SchonevanBoskoop
1980
1976-'80
J980
1976-'80
III
II
J3,7
15,5
14,9
16,7
15,8
15,5
15,9
15,4

42,0
45,5
44,4
48,9
45,7
46,8
49,4
44,4

24,0
24,3
26,3
26,6
25,7
25,5
24,3
29,4

77,2
80,4
81,0
88,1
82,8
81,4
85,7
89,1

Uit decijfers komtdetendens naar vorendatvooralhetwater gevenin
de tweedeenderde periode positief effect heeft gehad.Datdruppelen inde
eerste periode vrijwel zonder resultaat bleefmoet aandeoverdevijf proefjaren gemiddeld veel lagerewatergiften endegunstiger natuurlijke omstandighedenvanvochtvoorziening gedurende deeerste periode worden toegeschreven.
Inditproefveld isdevruchtgroei vastgesteld doorvaak herhaalde metingen
vandevruchtdoorsnede zowel opveldjes zonder ( )alsmet druppelbevloeiing
(+++). Daaruit bleekdathetgunstige effectvanwater tendeleuithetvanaf
begin augustus beter uitgroeienvandevruchtenkanworden verklaard.
Uitwaarnemingen inhetveldbijCox's Orange Pippin isvoorts gebleken
datwater geven indeeerste periode ditjaardevruchtrui iets heeft versterkt. Daarnaast bleekdatbijditrasbladstand, scheutgroei enboomgrootte
doorwater geven indeeerste entweede periode ietswaren verbeterd.
Onderscheppen

van neerslag

door

boombladeren

Vorig jaarisbegonnenmeteenonderzoek naardehoeveelheid zomerneerslag
dieindeboomkroonblijft hangen,grotendeels verdampt endusniet meedoet
aandeherbevochtiging vandegrond ronddestam.Demethode vanwerkenis
uiterst eenvoudig. Buien,ofneerslagvaneendag,worden gemeten enop
diverse afstandenworden potjesmettrechtertjes rond deboom opgesteld
waarindebuiwordt opgevangen engemeten.
Dit interceptie- onderzoek isookditjaarweerbijbijna volgroeide
bomenmetgrote bladeren,SchonevanBoskoop,uitgevoerd. Hetbleekdatvan
kleine buien (minderdan1m m ) ,betrokken opdeneerslag dieop1,5mbrede
boomstroken valt,47%degrond niet bereikt.Vangrotere buien (1-3mm) was
dit 27%.Tenoostenennoordoosten vandestam ontstaan daardoor 1-2m^
grote,drogere plekken,zoalsookuitonderzoekmettensiometers werd vastgesteld.Hetinterceptie- onderzoekhadplaats tussen25-meien1juli.
Omdatbovendienvandeneerslag dieopdegrasbaan valthetgrootste deel
aanhetgrasenniet aandevruchtboom tengoede komtmag bijdeberekening
vanvochtbalansen voor aanplantingenmetgrasstrokeneengroot deelvande
zomerneerslag nietworden meegeteld.
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Verdamping
Aan twee evaporimeters,opgesteld op 1,7 en 3,2 m boven de grond (de
laatste ruim 1mboven deboomtoppen) zijn in deproef over druppelbevloeiingwaarnemingen gedaan over deverdamping ineen doorhagen beschutte
boomgaard. Dezewerden vergeleken met deverdamping teWestmaas ,waar in
het vrije veld 1m boven een gewas wordt gemeten. Eennaburiger meetpunt
was niet beschikbaar. Op 1m hoogte boven devruchtbomen was de verdamping
dit jaar 0,81x die teWestmaas .Vorig jaarwerd een factor 0,90 gemeten.
Bijberekeningen voorboomgaarden zalwaarschijnlijk met een iets geringere
verdamping rekening moetenworden gehouden vergeleken met bv. de referentieverdamping opgegeven doorhet K.N.M.I.,welke voorhet vrijeveld wordt
berekend.
Verder bleek dat in deboomgaard op 1,7m hoogte deverdamping inhet
voorjaar 0,88 en later 0,84x deverdamping op 3,2 m hoogte bedroeg.

TenBiometerwaarnemingen
Dit jaar zijn zeerveel waarnemingen over deuitdroging van de grond en
over de ruimtelijke uitbreiding van vochtplekken bij druppelbevloeiing
verricht.Hiertoe zijn op perceel 7op 10, 25,40en 60 cmdiepte enop
verschillende afstanden tot dedruppelpunten totaal 120 tensiometers
ingegraven. Uit de 130aflezingen zijn zo ca 16000 gegevens verkregen die
nog slechts tendele konden worden verwerkt.
Er hebben zich twee perioden voorgedaan waarin de grond tot ca. 40 cm
diepte flink uitdroogde:vanbegin mei tot 20juni (34mm regen)en van
21 juli tot 7oktober (75m m ) .Tussen deze droogteperioden viel 213mm
regen die de grondweer geheel opveldcapaciteit bracht. Uit de waarnemingen
op 60 cmdiepte (ongeveer onderzijdewortelstelsel)bleek dat devochtspanning pas vanbegin september af opliep tot bovenveldcapaciteit
(pF2,2).Het fruitgewas heeft dus zeer langvan capillaire aanvoer van
grondwater inde dieperenogbewortelde grondlagen kunnen profiteren. Uit
metingen van de grondwaterstand werd afgeleid dat de capillaire aanvoer
vanwaternaar hetwortelstelsel op dezeplaatgrond (55cmklei op iets
slibhoudend zand)onbetekenend wordt alshet grondwater dieper dan 13.5cm
beneden maaiveld of 80 cm onder dekleilaag komt te staan.
In deperioden van druppelen zijn uiteenlopende watergiften toegepast.
Hierdoor kon een verbandworden berekend tussen dewatergiften en de uit
de tensiometerstanden afgeleide grootte van debevochtigde plekken.Gebleken is dat op deze ondiep bewortelde grond albij enkele liters water
per druppelaar per dagverliezen ontstaan door afstroming naar deondergrond.
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Project PFW 14: Onderzoek naar de achtergrond van de r e l a t i e groei -vruchtbaarheid b i j vruchtbomen
J. Tromp

Regulatoren
Bij de in 1978begonnen proefmetéénjaar oude boompjes van Cox's Orange
Pippin,waarin de invloed van de factoren vormvan de toegediende stikstof
(nitraat of ammonium), stand van debomen (horizontaal in opeenvolgende
perioden,zie tabel29)enbehandeling met GA, _ (concentratie 800 dpm)
enkeleweken na debloei op groei enbloemknopvorming werd onderzocht,werden
voorhet laatstbloemtellingen verricht. Enkele bloeiuitkomsten worden in
tabel29voorbeide jaren gegeven. Op detailswordt in dit bestek niet ingegaan.
Globaal genomen heeft devormwaarin stikstof werd toegediend niet of nauwelijks
enige invloed gehad. De behandelingmet GA, _was in alle gevallen nadelig
voor debloemknopvorming, zij het dat deperiodewaarin deboompjes horizontaal
werden gehouden,duidelijk van invloedwas.
Tabel 29.Bloemknopvorming op in 1978gevormde scheuten.Waarnemingen uitgevoerd
invoorjaar 1979en 1980.Uitkomsten uitgedrukt als percentage van
het totaalvan generatieve.vegetatieve en slapende knoppen.
Ammon Lum

Nitraat
Horizontaal GA.,_
4+7
24/412/6 12/6 31/718/918/9 -

12/6
31/7
31/7
18/9
6/11
6/11

1979

1980

1979

1980

6,6

48,2
65,8
40,2
28,0
56,8
28,7

1,9
71,1
25,9
11,4
42,7

49,4
61,8
34,0
15,6
63,3
24,1

69,1
16,7

8,2
64,8

6,9

6,6

In 1979was de remming van de bloemknopvorming door GA. het geringst
voor debehandeling 'horizontaal 12/6 - 31/7',maar in 1980voor 'horizontaal
24/4 - 12/6'. Dit verschil hangt wellicht samenmethet feit dat de bloemknopvorming opnieuwe scheuten laterplaatsvindt dan op ouderhout.
Inhet voorjaar werd eennieuwe potproef met éénjarige boompjes van Cox's
Orange Pippin begonnen,waarin de invloed van een aantal verschillende
gibberellinen (GA.,,GA,,GA en GA, 7 ,concentratie 500 dpm),'vroeg'
(enkele wekenna debloei) of 'laat (kortna het beëindigen van de scheutgroei)toegediend,op groei enbloemknopvorming onderlingwordt vergeleken.
Bij een soortgelijke proefmet tweejarige boompjes van hetzelfde raswordt
voor dezelfde gibberellinen het effect van het tijdstip van toediening inhet
voorjaar (tijdens volle bloei, twee ofvierweken daarna) onderzocht.
Indeklimaatkamers werd in september een proefmet driejarige boompjes
van Golden Delicious ingezet,waarvan het doel is de invloed na-te gaan van
een aantal temperatuurregimes in combinatie met enkele behandelingenmet
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hetzij GA, _,hetzij SADH (concentratie resp.200en 1800dpm).Helaas
moestwegens een ernstig mankement aan éénvan dekamers na enkeleweken de
omvang van deproef tot dehelft worden teruggebracht.

Invloed van de relatieve
luchtvochtigheid,
de worteltemperatuur
voorziening op het gedrag van jonge
appelboompjes

en de

stikstof-

Vanaf februari totmeiwerd indeklimaatkamers eenproef uitgevoerd met
jonge boompjes van Cox's Orange Pippin (oculatie opM.9 devoorgaande zomer
uitgevoerd),die aldanniet met stikstof werden bemest.Nagegaan isverder
wat de invloed van de relatieve luchtvochtigheid (80%- 100%en circa 50%)
in combinatiemet drieworteltemperaturen ( 6 , 1 8 en 30C)ophet gedragvan
deboom is.Naast de gebruikelijkewaarnemingen als scheutgroei,bladontwikkeling
droge-stofproduktie,waterverbruik en opname vanmineralen,werd speciaal
aandacht geschonken aan de verdeling van demineralen over de opeenvolgende
bladeren van de scheut en aan de samenstelling wat betreft aminozuren en
amiden van de oplosbarestikstoffractie van diebladeren. Daartoewerd de
scheut bij debemonstering ineen aantal regionen verdeeld; de bladeren
werden per regio afzonderlijk verzameld. In overeenstemmingmet de verwachting
bevorderde stikstof degroei,uitgedrukt in gdroge stof,sterk. Bij lage
worteltemperatuur was de drogestofproduktie geremd enwel vooral bij de
lage luchtvochtigheid. De boompjes vormden bij hoge luchtvochtigheid inhet
algemeenmeer droge stof dan bij lage vochtigheid van de lucht.
De chemische analyses zijn slechts zeer ten dele gereed. Enkele uitkomsten
wat betreft stikstof voor debemeste boompjes wordenhier gegeven. Inhet algemeenbleek het niveau van aminozuurstikstof hogerbij de lage luchtvochtigheid.Het nam afbij stijgende worteltemperatuur; vooral bij 6Cwas het
niveau zeerhoog. In deverdeling over deverschillende regionen is geen
duidelijk patroon teherkennen.Asparagine en arginine waren vrijwel altijd
verreweg debelangrijkste componenten van de oplosbarestikstoffractie
van het blad.Het aandeel van asparagine nam veelal toe en dat van arginine
afmet stijgendeworteltemperatuur ennaarmate debladeren jongerwarend.w.z.
afkomstig waren vanmeer naar te top toe gelegen regionen.

Invloed

van de daglengte

en lichtintensiteit

op de bloemknopvorming

bij

appel

Uit bloemtellingen bij boompjes van Cox's Orange Pippin,die in 1979 inde
klimaatkamers vanmei tot september bij twee verschillende daglengten (8en
14uur)werden gehouden (Jaarverslag 1979,blz. 6 6 ) ,bleek datbij dekortedagbehandelinghet percentage bloemtrossen vanhet totaal van blad- en bloemknoppen drastisch was verminderd (27%tegenover 73%bij 'lange dag'). Ofhet
hierbij werkelijk gaat om een daglengte-effect isonzeker.Een te geringe
assimilatie zou evenzeer de verklaring kunnen zijn aangezien indeze proef
de scheutgroei en daarmee het bladoppervlak bij korte dagveel geringer dan
bij lange dagwaren.Hiermee in overeenstemming is dewaarneming dat de
bloemknopvorming bij bomen van Schone van Boskoop die eind juni 1979 volgens
het 'om-en -om'principe voor dehelft werden ontbladerd, sterkwas gereduceerd
invergelijking met onbehandelde bomen.
Een tweede inde klimaatkamers met Cox's Orange Pippin uitgevoerde proef
(Jaarverslag 1979,blz. 66) leerde dat ook de lichtintensiteit van grote
invloed is op debloemknopvorming.Bij een continu hoog (circa 20.000 lx)
niveau was het percentage bloemtrossen 62%tegenover slechts 30%bij een
continu lage (circa 10.000 lx) lichtintensiviteit.Verhoging van de intensiteit
halverwege het seizoenvan 10.000 lxnaar 20.000 lxhad geen invloed (27%),
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maar het omgekeerde ('eersthoog,daarna laag')verlaagde het percentage
bloemknoppen (47%).

Project PFW 39:Defysiologie vandevrucht voordeoogst inverbandmetde
vruchtkwaliteit
J. Tromp

Saheut- en vruchtgroei
en de minerale
bij vier
temperatuurregimes

samenstelling

van vruchten

en

bladeren

In deklimaatkamers werden vanaf mei tot september driejaaroude boompjes
van Cox's Orange Pippin blootgesteld aanvier temperatuurregimes, teweten:
A. continu 16C;
B. continu 22 C;
C. 16C tot eind juli, daarna 22 Cen, omgekeerd,
D. eerst 22°C,daarna 16°C.
De scheutgroei was bij de groepen B en Dveel sterker dan bijA enC.De
temperatuurwisseling in debehandelingen Cen Dkwam te laat omde scheutgroei
nog tebeïnvloeden. Behandeling A gaf een veel geringerevruchtgroei danB.
Verhoging van de temperatuur (C)bevorderde devruchtgroei duidelijk. Omgekeerd
gaf behandeling D reductie van devruchtgroei,althanswanneer het vers gewicht
als criterium hiervoorwerd genomen,maar had slechts weinig effect wat betreft
het droog gewicht.Het droge-stofgehalte bleeknamelijk bij lage temperatuur
steeds duidelijk hoger te zijn danbijhoge temperatuur.
Wanneer steedsvruchten vanhetzelfde droog gewicht worden vergeleken blijkt
dat hetkaliumniveau indevruchten nauwelijks door de verschillende behandeling
enwerd beïnvloed. Stikstof enmagnesium waren bij regime C en vooral bij A
duidelijk lager danbij B en D. Voor calciumwas de spreiding in de uitkomsten
groot.Niettemin konworden vastgesteld datna verlaging van de temperatuur
eind juli (D)ernauwelijks meer van invoer van calcium in de vrucht sprake is.
Daarentegennambij de overigebehandelingen dehoeveelheid calcium pervrucht
na juli nog duidelijk toe.

De invloed van de voahttoestand
van d.e grond en de voorziening
de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten van appel

met kalium op

In de in 1979begonnen,buiten onder een glazen afdak uitgevoerde potproef
met Golden Deliciouswas 1980het eerste echte proefjaar. Erwerden vier
behandelingen vergeleken teweten twee vochttrappen, 'droog' en 'nat'elk
gecombineerd met eenhoge en een lagekaliumgift.Enkele uitkomsten volgen
hier. De behandelingen 'nat'en 'kalium-aanbod laag' remden de vruchtgroei
eenweinig. Devochttoestand van de grond beïnvloedde het calcium-,kaliumenmagnesiumniveau indevruchten niet.De behandeling 'droog' gaf ongeacht
dekaliumgift wat hogere waarden voor stikstof. Verschil in kaliumaanbod
resulteerde ineengroot verschil inkaliumniveau in devrucht.Een hoog
kaliumniveau ging samenmet een geringe reductie van de stikstofvoorziening
van devrucht. De invoervan calcium leek in dat geval wat bevorderd; op
magnesiumwas geen invloed waarneembaar.
Deproef wordt voortgezet.
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Project PFW 60:Degroeistofhuishoudinginrelatietothet gedragvandeboom
J. Tromp
Erwerd een aanvang gemaakt met het opdoen van ervaringmet het uitvoeren
van enkele biologische toetsen terbepaling van gibberellinen.
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ProjectPFW51:Bastaantasting bij appelenpeer
H.A.Th, vander Scheer

Inde afgelopen jarenwerd het effect van de temperatuur en de duur van
dehoutnatperiode onderzocht ophet tot stand komen van infectie bijopgepotte Lobo-appelbomen en appelonderstammen typeM.7door ascosporen van
Nectria
galligena,
deveroorzaker vankanker bij vruchtbomen. Ook als de
bomen slechts kort,minder dan tweeuren,natwerden gehouden,trad ongeacht
de temperatuur toch steeds aantasting, op van een aantalbladmerken die kort
voorhet inoculeren ontstaan waren door hetnog aanwezige blad inde reeds
begonnen bladvalperiode teverwijderen. Vermoedelijk wordt dat veroorzaakt
doorde zuigspanning die enige tijd optreedt bij pas ontstane bladmerken.
Hierdoor kunnen sporen in devaten gezogen worden. Bleven debomen langer
dan twee urennat,danwerd op een gegevenmoment een tijdsduur bereikt die
aanleiding gaf toteenduidelijke toename van het aantal verkankerde bladmerken. Tussen overeenkomstige proeven tradennogalwisselingen op in deze
tijdsduur;deze bedroeg bij 15, 10en 5°C respectievelijk ongeveer 20,30en
90uren gerekend vanaf het begin van de houtnatperiode.
Eén van de factoren die een rol spelen bijhet optredenvankanker,is
de aanwezigheid vanbesmettingsbronnen in eenboomgaard. In ditverband werd
onderzocht ofhetversnipperen van snoeihout waarop zichkankers bevinden
leidt totmeer aantasting dan inhet geval het snoeihoutwordt verwijderd
enverbrand. Eendergelijke proefwerd vanaf hetbeginvan 1978uitgevoerd
op appelbomen vanhet ras Cox'sOrange Pippin opeenperceel waar vanaf de
inplant in 1967het snoeihout ieder jaarwerd versnipperd. Hoewel erbij de
aanvangvan de proef in januari 1978 (netvoor de snoei in diewinter)ongeveer 2,5 kankers per boom ophet oudere houtvoorkwamen,wekte het perceel
op datmoment niet de indruk verkankerd tezijn.Dat is ongetwijfeld mede te
danken aan het feit dat in ieder jaar in de snoeiperiode dekankers zogoed
mogelijk verwijderd werden. Zowel in 1979 als in 1980 traden statistisch
geen betrouwbare verschillen op in aantasting vanhet één-en tweejarig hout
tussen de beidebehandelingsobjecten. Wel trad er gemiddeld in 1980aanmerkelijk meer aantasting op dan inbeidevoorgaande jaren (In 1978,1979en
1980respectievelijk 0,34;0,50 en 4,12 kankers perboom op hetéén-en
tweejarige hout). Deze toename is zeerwaarschijnlijk een gevolgvan het niet
meer verwijderenvan dekankers uit debomen in dewinter van 1979/1980en
het achterwege laten van fungicidebespuitingen terbestrijding van deaantasting indeherfst van 1979.Dit inverband methetplan omde aanplant
te rooien indewinter 1980/1981.De proefresultaten passen in het beeld dat
verkregen werd uit resultaten van voorgaande proeven:kankers inbomen leiden
duidelijk totveelmeer aantasting dankanker opversnipperd snoeihout onder
debomen.
In een veldproef op appelbomen vanhet ras Cox's Orange Pippin werd een
aantalBCM-fungicidenvergeleken in hunwerking tegen N.galligena.
Op 29
november 1979werden deproefbomenbespoten envooraf ofdaarnawerden inde
gesteltakken wonden gemaakt met een boorrasp. Dezewonden werden direct of
aeen bepaalde tijd kunstmatig besmet met eenmengsel van ascosporen en
conidiënvan N.galligena.
Vervolgens werd in april,mei en juni 1980het
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aantal verkankerde wondenbepaald.Hieruit werd yastgesteld datvan degetoetsteBCM-furigiciden,die werden toegepast in.een dosering die inde
praktijkwordt geadyiseerd,Delseneopviel door eenminder goede curatieve
werking.Eenverdubbeling van de dosering leidde bij geen der fungiciden
tot een betere werking. Depreventieve werking wasvan elk der fungiciden
overigens duidelijk beter dan de curatieve werking.
Medewerking werd verleend aan eenonderzoek naar effectieve, curatieve
kankerbehandelingen dat werd uitgevoerd op deproeftuin 'DeMeergronden' te
Kraggenburg.Dewerkzaamheden omvatten het bepalenvan de sporulatie ende
kiemkracht van sporenvan N.galligena
opkankers diemet een chemisch
preparaat waren ingesmeerd.Het meest effectieve middel bleek Oborex Cu
geconc.8%.Driewekenna de behandelingmet ditmiddel werden op debetreffende kankers slechts eenklein aantal,misvormde,niet-kiemkrachtige
ascosporen aangetroffen. Onbehandelde kankers sporuleerden daarentegenvolop
met kiemkrachtige ascosporen.

ProjectPFW50:Vaststellen vandeeconomische schadedrempel yoorappelmeeldauw
H.A.Th,van der Scheer

Evenals inyoorgaande jarenwerd het verloop van de aantasting door

Podosphaera leuaotricha

(appelmeeldauw)en Yenturia

inaequalis

(appelschurft)

bij de appelrassen Cox'sOrange Pippin,GoldenDelicious,James Grieve en
Jonathan,onderzocht opvijf kavels in deFlevopolder. Denadrukbijhet
onderzoek lag in 1980ophet goed beheren vanbeide ziekten,waarbij gemikt
werd op zoweinig mogelijk spuitenmet vermijden van het optreden van schade.
Wanneer debespuitingen met Nimrod op een deel van elk der kavelsna eind
mei achterwege werden gelaten, trad vervolgens relatief weinig aantasting
van de bladeren op door demeeldauwzwam.Deweersomstandigheden in junien
juli waren echter zeer ongunstig voor deuitbreiding vanmeeldauw.Werden
naeindmeidebespuitingen voortgezet,maarmet een tussenpoos van veertien
dagen,danwas de hoeveelheid aantasting die inde zomer optrad teverwaarlozen.
Evenals in 1979kon de schurftzwam zich inhet voorjaar van 1980niet uitbreiden,dankzij het tijdig en regelmatig behandelen van debomen op allekavels
met Shell Captan. Wanneer na eindmei debespuitingen achterwege gelaten
werden,trad -behalve bij Cox's Orange Pippin-betrouwbaarmeer aantasting
van debladeren op,danwanneer na eind mei wel bespuitingen (omde veertien
dagen)werden uitgevoerd. Ondankshet achterwege latenvan de bespuitingen
trad nauwelijks (gemiddeld minder dan één procent) aantastingvan de vruchten
op, hoewel deweersomstandigheden in juni en julivoor infecties door de
schurftzwam toch zeer gunstigwaren.
Alleen bij James Grieve trad net voldoende vruchtschurft op omhet verband
tekunnenbepalen tussen percentages aangetaste vruchten (x)en percentages
scheutenmet aangetast blad (y)ten tijde van depluk.Een rechtlijnigverband pastehef beste.In 1980bedroeg de regressie x=0,02y+0,01 met
een correlatie-coëfficiëntvan 0,93 en deze regressie kwam sterk overeenmetde
regressie in 1979.
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Project PFW34: Toetsing van fungi ciden en spuitmethoden in de fruitteelt
H.A.Th, van der Scheer
Aardbei
In samenwerking met deheer J. de Bruin van de Stichting Proeftuin
Noord -Brabant te Bredawerd een aantal fungiciden getoetst ophun effect
op depaarse-vlekkenziekte,veroorzaakt door de schimmel Alterncœia
alternata.
In dekaswerden deSivetta-aardbeiplanten op 7juli 1980bespoten met
fungiciden en drie dagen laterbesmet met een sporensuspensie van de schimmel.
Drieweken laterwerd demate van aantasting vastgesteld. Daaruit bleek dat
evenals invoorgaande proeven het beste resultaat werd behaald dooreenbespuiting met 0,J5%Rovral en dat dit resultaat niet betrouwbaar verschilde
met dat,verkregen door een bespuitingmet 0,3% Brabant TMTD 80;0,2% Brabant
Tin Super; 0,5% Daconil 2787; 0,1% Plondrel 50W en 0,3% Ronilan TCombi.
Eenverdubbeling van de concentratie van Rovral leidde niet tot een betere
bestrijding van de ziekte.Weinig of geeneffect werd verkregen door een
bespuiting met respectievelijk 1%MnSO^; 0,2%Du-Ter Spuitpoeder Extra en
0,1% Benlate.

Appel
De bewaarbaarheid van de 'Golden Delicous'-vruchtenvan de in 1979uitgevoerde proef (zieJaarverslag 1979,blz. 70,71)waarin de werking van schurft-meeldauw-bestrijdingsmiddelenwerd onderzocht,werd ineenmechanische koelcel bij+4 Cgetoetst.Bespuitingen met 0,065% Rubigan om de circa 12dagen
vanaf vlakvoor de bloei tot begin augustus voorkwamenhet optreden van rot
duidelijk minder goed dan de overige getoetste fungicidebespuitingen.
Invoorgaande jaren (zieJaarverslag 1978,blz.68enJaarverslag 1979,
blz. 71)werd het effect van eenbehandeling vanvruchten na deplukmet
onder andere 0,35% Stop Scald beproefd met goede resultaten tegen schilsterfte bijMelrose en Schone van Boskoop en schilbruin bij GoldenDelicious.
Invervolg hieropwerd in J979/'80dewerking vanLuxan ethoxyquin getoetst,
waarbij hetmiddel één ofveertien dagen voor depluk in de boomgaard werd
gespoten.Een dergelijke toepassing was zeer effectief omhet optreden van
schilbruin bij Golden Delicious tevoorkomen.Het optreden van schilsterfte
bijMelrose en Schonevan Boskoop werd door deze toepassing niet tegengegaan.
Eenbehandeling van devruchten na depluk gaf evenals invoorgaande jaren
wel eenuitstekende bestrijdingvan schilbruin en schilsterfte.Het optreden
van schilsterfte bij SchonevanBoskoopwerd eveneens goed tegengegaan door
een bespuiting op 16juli 1979met 0,15% Alar. Een bespuiting met 0,15% Alar
op 6juni 1979was duidelijk minder effectief.Vooral de 'late' bespuiting
met Alarversterkte echter inernstige mate het optreden vanklokhuisbruin.
Onderzocht werd (enwordt)of de aanwezigheid van wortelknobbels bij
leverbare bomen van het ras Golden Delicious opM.9v.v. en het verwijderen
van dergelijke knobbels de groei en devruchtdracht beïnvloeden. De bomen
werden inhet voorjaar van 1977geplant. Totnu toe groeiden de bomen met
wortelknobbels minder sterk dan diezonderwortelknobbels.Ookhad de aanwezigheid van wortelknobbelseen ongunstige invloed op de fruitproduktie.
Het verwijderen van dewortelknobbels voorhet planten leidde inhet eerste
jaar tot een remmenvan de scheutgroei.In het tweede jaar groeiden dergelijke
bomen daarentegen duidelijk sterker dan bomen waarbij deknobbelsniet verwijderd waren. Inhet derde jaarwas het verschil ingroei tussen beide

groepen bomenniet meer betekenisvol.Defruitproduktiewerd door dezebehandelingniet beïnvloed.

Framboos
Een dompelbehandelingvanhet stek direct na het afstekenmet 5%Fytostrep
60en het aangieten daarvan met .1liter van dezelfde vloeistof perplantongeveer rrieweken laterbijhet inplanten bestreed aantasting door
Agrobaoteriim
tumefaoiens,
deveroorzaker vanwortelknobbel,maarwas tevens sterkfytotoxisch. Een aantal planten ging door de behandeling dood en diegenen die
het overleefden,vormden scheuten die slechts half zolangwaren alsnormaal.
Een behandeling vanhet stekmet A.radiobaoter
'stam 84', een isolaat uit
Australiëmet antagonistische eigenschappen,voorkwamhet optreden vanwortelknobbelniet.

Peer
Bespuitingen met 0,06% Plantomycin in deperiode april-juli1980 opperebomenvan het ras Conference terbestrijding van bacterievuur, veroorzaakten
schade.De bladeren vertoonden gelevlekken en devruchten groeiden minder
goed uit danonbehandelde vruchten met als gevolg een geringe kg-opbrengst.

Project PFW 33: Onderzoek naar infecties via de wortels en het rhizoom van
aardbeipianten, in het bijzonder van rood wortel rot, stengelbasisrot en
verweikingsziekte
H.A.Th,van der Scheer

Het onderzoeknaar de aanwezigheid inde grond van Phytophthora
fragarzae,
deveroorzaker van rood wortelrot,en de invloed van gewassen envan vruchtwisseling op demate van grondbesmettingwerd voortgezet. In 1979werden op
de grond in de helft van de potten,diebehoorden tot een vruchtwisselingsproef ingezet in 1975 (zieJaarverslag 1976,blz. 6 0 ) ,planten van het ras
Senga Sengana als derde volgvrucht geteeld, de grond in de andere potten
werd onbeteeld gelaten. Door de groei van deze aardbeiplanten bleef debesmetting met een bio-toets aantoonbaar in grondwaarvan ook invoorgaande
jarenbesmetting werd aangetoond. Geen besmetting kon aangetoond worden in
onbeteelde grond en inbeteelde grondwaarvan ook invoorgaande jaren geen
besmetting meer werd aangetoond.
Stengelbasisrot,veroorzaakt door de schimmel Phytophthora
eactomm,
vormt
de laatste jaren bij de teelt van een aantal aardbeirassen een ernstig
probleem. Bekend isdat de ziekte in bepaalde rassen ernstig optreedt,in
andere daarentegen nauwelijks ofniet.Omdat dit gegeven perspectieven biedt
ommet succes eenveredelingsprogramma uit tevoeren dat mede gebaseerd is
op resistentie tegen deze ziekte,werden opverzoek van de heerL.M.Wassenaar
van het Instituut voor deVeredeling van Tuinbouwgewassen teWageningen
ongeveer dertig aardbeirassen en- selecties getoetst op resistentie. Op grond
van resultaten van een oriënterende proefwerd gekozen voor een toetsmethode
waarbij het rhizoomwerd verwond met eenkurkboor en daarna besmet met een
agarpons begroeid met mycelium van de ziekteverwekker.Na ongeveer een maand
werden deplanten beoordeeld op aanwezige ziektesymptomen zoals verwelking
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enverkleuring vanhet rhizoom. Sterkvatbaarvoor de ziekte bleken o.a. de
rassenAntara,Karina,Korona,Sivetta en Tamella;matigvatbaarwas het ras
Induka enweinig vatbaar o.a. de rassen Bogota,Rabunda,Redgauntlet,Senga
Senganaen Tenira.
In eenveldproef terbestrijding van stengelbasisrot bij planten vanhet
rasSivettaveroorzaakte het dompelen van deplanten in0,15% Ridomil voor
het uitzetten op eenproduktieveld in het begin van juni 1980een remming
van de gewasontwikkeling die leidde tot een geringere produktie dan dievan
onbehandelde planten.Een bespuiting met de dubbele concentratie van ditmiddel (1000liter spuitvloeistof perha over debeplantrijen) direct na het
planten veroorzaakte geenbeschadiging (van deplanten)en schade (inde
vormvan produktieverlies ofmisvormde vruchten).
Aantasting van 'lichte' aardbeiplanten van het ras Rivaen Senga Gigana
nakunstmatige besmetting van potgrond met de schimmel Rhizoctonia
solani,
leidde in tiendagen tijds tot sterfte van de planten. Een bespuiting met
0,J%Rovral direct nahet plantenvoorkwam de aantasting bij demeeste
planten.Enkele planten werden licht aangetast,maarherstelden;wel bleven
zevervolgens achter in ontwikkeling bij onbespoten,onbesmette planten.

83

AFDELING ENTOMOLOGIE

Project PFW 55: (IPO 3-5-18): Biologie en b e s t r i j d i n g van secundaire (of incidenteel voorkomende) insekteplagen in fruitgewassen
D.J. de Jong

Binnen hetkader van dit project is gewerkt aan insekten van grootfruit en
kleinfruit.

Acœdbeibloeemkever

Anthonomus

rubi

Enige duizenden afgestoken brameknoppen met een larve van de aarbeibloesemkever zijn verzameld en aan Ing. Noordink (IPO)geleverd voor een veldproef
over de verplaatsing van dekever.Het insekt heeft dit jaar in de praktijk
weinigmoeilijkheden bij debestrijding opgeleverd. Bestrijding vóór debloei
met Ambush (zievroegere verslagen)werd bij framboos enbraam toegepast,hoewel ookThiodan spp.nog steeds gebruikt wordt,o.a. inverband metbijen.

Appelglasvlinder

Synanthedon

myopaeformis

De rupspopulatie in deboomschors bleek in debestrijdingsproef teDongen,
(waarin enige insekticiden op drie spuittijdstippen getoetstwerden op hun
effect tegen de larven),niet groot genoeg ombelangrijke verschillen ineffect
waar tenemen. Ofvoorjaars- danwel zomerbestrijding de voorkeur verdient isda
ooknog niet opgehelderd. Hier staat tegenover,datmet regelmatige inspecties
enhetwegsnijden van kleine aantastingen indebomen ernstige aantasting vrijwel altijd voorkomen kanworden.

Perebladvlo

Psylla

pyri

Het onderzoek naarbestrijdingsmogelijkheden van deperebladvlo isvoortgezet met uitgebreide fenologische waarnemingen. Dezewerden de grondslag
voor debestrijdingsproeven,waarin het effectvanbestrijdingsmiddelen en
-tijdstippen is getoetst.Anders dan verwacht,kwambijna 70%van de inhet
voorjaar ophoutige delen afgezette eieren uit.De later op groene plantedelen
gelegde eieren kwamenvoorbijna 100%uit.De eiafzettingnamvooral vanaf
beginmaart sterk toe,eerst op dehoutige delenmaarvanafhet einde van de
maand, toen deknoppen flink gingen schuiven,in toenemendemate op de groene
plantedelen. De overwinterde generatie volwassen bladvlooien stierf in april
grotendeels uit enna debloeiwaren erpraktisch geen exemplaren meer in
leven. De eerste larvenverlieten de (ophet hout gelegde)eieren reeds eind
maart en hun aantal nam inde loopvan april sterk toe.Pasna debloeiverschenen gevleugelde bladvlooien van denieuwevlucht,waarna de eerste eieren
begin juniwerden gelegd.
TeWilhelminadorp,Kapelle,Nieuwerkerk enKloetinge zijn proeven genomen,
waarin het effect vanbestrijdingsmiddelen op devolwassen insekten,de eieren
en de larven onderzocht is.Ook is de gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen van volwassenbladvlooien,welke afkomstigwaren van eenboomgaard met
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grotebestrijdingsmoeilijkheden,vergelekenmet dievan een bedrijfwaar
zichdergelijke moeilijkheden niet voordeden. Er zijn geen uitgesproken
resistenties vastgesteld. Hoewel de gevoeligheid voor parathionminderwas
dan voorThiodan enAmbush, lijkthet volwassen insekt tochnog steeds redelijk
gevoelig voor fosforverbindingen. De grote larven,welke zich ineen doorhenzelf uitgescheiden druppeltje bevinden,waren inhet algemeen veel mindergevoelig dan de volwassen insekten en dejongere larven.Parathionwas zelfseen
onbruikbaar bestrijdingsmiddel voor de grotere larven.De eieren konden met
diflubenzuronbestredenworden. Systemische middelen als oxy-demeton-methyl
en thiometonwarenwerkzaam tegen larven en de imago's,maar zijwerktenwaarschijnlijk niet snel genoeg omeiafzetting volledig tevoorkomen.Het pyrethrolde
Cypermethrinwas hetbeste bestrijdingsmiddel,ookvoor de grote larven.
Uithet onderzoek kwamnaarvoren,datna eenbespuiting nogkleine infecties
op debomen overbleven welke erop duidden datbepaalde delen van hetbladerdek slechtbedekt werdenmet spuitvloeistof. Doorverder onderzoek kon verband
gelegd worden tussen demate vanbladbedekking en de aanwezigheid van overlevende
larven. Devoorlopige resultatenwijzen er op,dat eenbedekking van gemiddeld
meer dan 90%vanhet bladoppervlak vereistwordt voor een afdoend effect.De
advisering over debestrijdingsaanpak en de spuittechniek ten aanzien van de
perebladvlo is aan denieuwe resultaten van het onderzoek aangepast. Een
winterbespuiting met v.b.c. tegen de overwinterendevolwassen bladvlooien heeft
een gunstig effect gehad,maar aanpak dichter tegen debloei (eindmaart -half
april) leek zeker zogoed en is inhet algemeen meer geschikt voor praktische
toepassing. Er zijn contacten methet IMAGen de afd. Tuinbouwtechniek vanhet
CTZ-W Nederland gelegd om totnadere analyse van de spuittechniek tekomen,
ietswat ook voor andere behandelingen zoals de toepassing van groeiregulatoren
gewenst is.
Devraag,waarom deperehladvlooien de laatste jaren zulke grote moeilijkheden
hebben gegeven,eerst vooral inde IJsselmeerpolders ende Betuwe ennu inhet
zuidwesten van het land, isnogniet opgelost.De teeltmethode speelt vermoedelijk
eenrol bijdemoeilijkheden die zichvoordoen bijdebestrijding. Gezien deverplaatsing vanhet overwinterende gevleugelde insekt isdekans op infectie vanuit
naburigeboomgaarden aanwezig. Er komen gevallenvoor inbinnen- enbuitenland,
waarbij eenverband lijkt tebestaan tussen de aanwezigheid vanroofwantsen en
het op een laagniveau houden van deperehladvlopopulatie inde zomer.Bijgeïntegreerde bestrijding zal deperebladvlo vermoedelijk geenrol vanbetekenis
spelen.

Project PFW 58 (IPO 3-5-19): Geleide b e s t r i j d i n g yan plagen in boomgaarden
D.J. deJong

Vroege ' schema's
Het onderzoekmet 'vroege'gewasbeschermingsschema's isvoortgezet inde
zesboomgaarden,waar deze in 1979voorhet eerst zijn toegepast. De experimentele
'vroege' schema's berusten op dedaartoe aangepaste regels voor geleidebestrijding enworden vergeleken met gewoon geleide schema's.De fruitspinCnyt,de
rose appelluis ende appelbloedluis bouwden inde zomer invierboomgaarden zo
hoge populaties op,datmet cyhexatin of pirimicarb ingegrepen moestworden.
Het bleek danook niet altijd mogelijk te zijnmet de toepassing van alle
pesticiden te stoppenvóór half juli. In devroege schema's varieerde het
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aantal bespuitingen met pesticiden van vier tot zeven,in de gewoon geleide
schema's van drie tot zes.Het aantal bespuitingen tegenhet fruitspint
bedroeg voorbeide schema's 1,7 ,tegenbladluizen 0,8 en tegen de appelbloedluis 0,5. Deze bespuitingen vonden,helaas ook in devroegeschema's,
steeds inaugustus plaats.Spuittechniek enkwaliteit vanhet spuitapparaat
beïnvloedden het resultaat.Na dit eerste proefjaar met normaal gebruikelijke
pesticiden zalhet effect vaneen insekticide inminerale olie bij toepassing
vóór debloeiworden onderzocht.Ditmiddel vereist voor hetbeoogde effect
tegen appelbloedluis ende eieren vanbladluizen en fruitspint een uiterst
zorgvuldige toepassing. (Zieook proj. 3-5-18,bij perebladvlo).
Ineendetailproef over het beperken vandebestrijdingsperiode van het
fruitspint tot deeerste helft van het jaar kwam 19juni als zeer goedbestrijdingstijdstip naar voren.Ditwas het tijdstip waarop ca.70%vande
zomereieren vandeeerstenieuwe generatie uitgekomenwas.Op dat moment
was de eerstemijtgeneratiepraktisch uitgestorven en erwarennog geen volwassen mijten van de tweede generatie aanwezig.

Ecologie van de

vruchtbladroller

Bij het onderzoekvan onze gastmedewerker Ir.S.Stamenkovic uit Joegoslavië
over de invloed vande daglengte enkoudeperioden op het diapauseren van rupsen
vandevruchtbladroller kwamen voor ons geenbelangrijke praktische gezichtspuntennaar voren.Debegeleiding enbeheersing van ditbelangrijke plaaginsekt
leverde in 1980noch inde proefboomgaarden,noch inde fruitteeltpraktijk
moeilijkheden op.Deweersgesteldheid droegbij toteen beperking van depopulatieontwikkeling ende schadelijkheid. Speciale proeven terbestrijding van de
rupspopulaties met minder giftigebestrijdingsmiddelen zijnniet uitgevoerd,
doch het staatwel vast dat de jonge rupsen nog steeds zo gevoelig voorde
gebruikelijke insekticiden zijn datdaarmede een voldoende bestrijding bereikt
wordt.

Begeleiding

'BD'-fruitteelt

De ontwikkelingen ophet gebied van debiologisch dynamische gewasbescherming
zijn het gehele jaar gevolgd en zo goed mogelijkbegeleid. Debeheersing van
schurft enmeeldauw op appel en peer vond plaatsmet spuitzwavel en erkwam
slechtsweinig spatschurft op devruchten voor.Meeldauw kwam algemeenvoor,
maar het isdevraag of de schimmel werkelijk inschadelijke mate voorkwam.
Afgewacht wordt,hoe de situatie zich zal ontwikkelen als inhet volgende
(tweede)jaarwederom debiologisch-dynamische teeltmethode toegepastwordt.
Een aanzienlijke populatie van de perebladvlo Psylla pyri was inhetvoorjaar op de peren aanwezig. Door de behandelingenmet een pyrethrum-preparaatwere
depopulatie sterk gereduceerd. Vanaf juli zijn roofwantsen,o.a.
Anthocoris
nemorum, van de elzebomen inhetwindscherm depercelen ingevlogen,waar zij
vermoedelijk bijdroegen aan debeheersing van de perebladvlopopulatie.De
suikerhoudende uitscheiding van de perebladvlo,diehier en daar rijkelijk
op debladeren voorkwam, isdoor schimmels zo tijdig 'vastgelegd' dat afdruipen
op de vruchten niet plaats vond.Het isniet uitgesloten, datdeweglating van
deelders gebruikelijke fungiciden hieraan heeft bijgedragen.Bovendien werden
bij deoogst vrijwel geen door roetdauw bezoedelde vruchten aangetroffen.
In dit eerste proefjaar leverden zaagwespen,bloedluis enbladluizen evenals
de fruitmot geen moeilijkheden op.De inhet voorjaar lage populatie vande
vruchtbladroller Adoxophyes
orana breidde zich tijdens de twee vluchten uit,
maarniet toteen schadelijk niveau. Interessant isof dewaargenomen parasieten
in 1981 eennuttige bijdrage aan debeheersing van de populatie zullen leveren.
Op jonge bomen vanhet appelras Jonagoldwerd o.a. 40%van devruchten aange-

86

tast door de larvenvan de zuringbladwesp. Dit,mede door zijn slappe takken
voor zuringbladwesp gevoelige ras,werd sterk aangetast door larvenwelke
afkomstigwaren van zwaluwtong Polygonum oonvolüulus
inde onvoldoend verwijderde ondergroei.Het eerste overgangsjaarnaar debiologisch dynamische
teeltmethode isvoorhetbetreffende fruitbedrijf van 10ha gunstigverlopen.
Misschien met uitzondering van het fruitspint,waarvan thans een flinkaantalwintereieren opdemeestebomen aanwezigwas,terwijl de roofmijtpopulatie
ernogmaar klein is.De roofmijten zijnhier en daar uitgezet,maar toch
ook langs natuurlijkeweg in depercelen gekomen.Erwordt gezochtnaarmogelijkheden omdevlinders op economisch aanvaardbarewijze ophet gehele bedrijf
met feromonenweg tevangen of teverstoren.

Vevstovi.ngsteoh.niek

met fevomonen tegen de vvuohtbladrollev

Adoxophyes

ovana

In twee appelpercelen van het hierboven bedoelde 'BD-bedrijf' is in samenwerkingmet Dr. C.van derKraan van het I.O.B.een verstoringsproef met feromonen tegen devruchtbladroller uitgevoerd. In depercelen met feromoonverdamping trad tijdens deeerste vlucht een duidelijke vangstvermindering op van
100naar 7-8,7%. De reductie van de rupspopulatiewas eind juliminderopvallend;het aantal rupsen per 100 scheuten verminderde voor de tweebeoordeelde appelrassen van 9,4 resp.4,6 tot 1,0 resp. 3,5. De resterende populatieswaren evenwel verbeneden de spuitdrempel diebij geleide bestrijding
wordt toegepast. De rupspopulatie liep inhetzelfde perceel bij het ras James
Grieve aanmerkelijk hoger op danbijhet ras Cox's O.P.. De feromoonverdampers
bewerkstelligden een reductie van de eerstvolgende populatie,welke echter
vermoedelijk mede door immigratiedrukvanuit omgevende percelen inmeerdere of
mindere mate teniet gedaanwerd.Minder dan 0,5%van deappelenwerd door de
rupsen beschadigd.
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Project PFW61(LEI 485):Rentabiliteitsverhoudingen tussen enkele belangrijke
appelrassenenenkele pererassen
J.Goedegebure

Op basis van de gegevens van debedrijven die deelnemen inhet rentabiliteitsonderzoek van hetLandbouw-EconomischInstituut,is over de periode
1974-1978een analyse gemaakt van de invloed die debelangrijkste appel-en
pererassen op het bedrijfsresultaat van deze bedrijven hebben uitgeoefend.
Dit is gedaan door de afzonderlijke rassen ophypothetische wijze uit het
sortiment teverwijderen en tevervangen dooreen evenredig aandeel vande
overblijvende rassen.Vervolgens is bepaaldwelke invloed een dergelijke
verandering inde sortimentssamenstelling heeft op deproduktie,de geldopbrengst,dekosten enhet bedrijfsresultaat. De optredende verandering
inhet bedrijfsresultaat geeft weer tot opwelke hoogte het betreffende
ras een positieve danwel negatieve bijdrage aan hetbedrijfsresultaat heeft
geleverd invergelijking met de andere rassen. De analyse isuitgevoerd voor
vijf appelrassen en drie pererassen.Het is gebleken dat het al danniet
aanwezig zijnvaneigen opslagcapaciteit op debedrijven een belangrijke
invloed op derentabiliteits-verhoudingen tussen de rassen uitoefent.Daarom
is in de analyse onderscheid gemaakt tussen bedrijven diewel enniet zelf
bewaren. De resultaten zijn samengevat in tabel30.
Tabel 30. Invloed op het bedrijfsresultaatvanenkele appel-enpererassen,
gemiddeld van 1974 t/m 1978in gld. perha.

Bedrijven met
eigenops Lag

Bedrijvenzonder
ei genopslag

Cox'sOrange Pippin
Golden Delicious
James Grieve
Schone van Boskoop
Winston

JO
60
-1260
+1950
- 200

+

Conference
Doyenné du Comice
Beurré Hardy

+7760
- 380
- 530

+

+
+

-

460
970
680
1850
40
6910
130
410

Opbedrijven met eigen opslagcapaciteit blijkt depositievan Cox's
Orange Pippin,Golden Delicious enWinston invergelijking met de andere
rassen ongeveerneutraal te zijn geweest in deperiode 1974-1978.De aanwezigheid van James Grieve in het sortiment heeft het bedrijfsresultaat
negatief beïnvloed, depositie vanBoskoop daarentegen was duidelijk
positief. Bij deperen valtvooral op de relatief sterke positie die het
ras Conference innam. Op bedrijven zonder eigen opslagcapaciteit was de
positie van typische 'bewaarrassen' (Golden Delicious )minder sterk,
terwijl 'zomerrassen' (James Grieve )relatief betere resultaten leverden.
De rentabiliteitsverhoudingen tussen de rassenworden uiteraard sterk
beïnvloed door de opbrengstprijsverhoudingen.In tabel31 wordt eenover88

zicht gegeven vandeprijsverhoudingen indeperiode 1974-1978. Tevensis
aangegeven hoedeprijsverhoudingen tussenderassenmoeten zijnomtot
een gelijkwaardigebijdrage aanhetbedrijfsresultaat tekomen.
Tabel 3 i .Werkelijke opbrengstprijs perras(gemiddeld 1974-1978)en de
voor eengelijkwaardig bedrijfsresultaat benodige opbrengstprijs
in%vandetotaal gemiddelde prijs (=100).
Werkelijke
opbrengstpriis
Cox'sOrangePippin
GoldenDelicious
JamesGrieve
Schonevan Boskoop
Winston
Alleappelen
Conference
DoyenneduComice
BeurréHardy
Alleperen

123
88
.104
119
113

Benodigde opbrengstprijs
~~.
'
!
"
eigenopslag geeneigenopslag
123
118
89
96
120
111
103
104
112
111

100

100

100

113
12.1
87

67
132
91

73
128
90

1_00

100

1_00

De verhouding tussen dewerkelijke endevoor eengelijkwaardig resultaat
benodigde opbrengstprijs weerspiegelt:uiteraard deintabel30 weergegeven
rentabiliteitsverhoudingen. ZoisbijSchone vanBoskoop enConferencede
werkelijke opbrengstprijs hoger enbij 'ames Grieve lager dandebenodigde
opbrengstprijs.
Ten aanzien vanhetrasSchone vanBoskoop dientnogvermeld teworden
dat wanneer bijditrasonderscheid gemaakt wordt tussen groene Boskoopen
rode Boskoop daartussen belangrijke verschillen optreden. Indeproduktie
per hectare enindekosten treden geen belangrijke verschillen op.De o p brengstprijs daarentegen isvoor rode Boskoop duidelijk hoger danvoor
groene Boskoop. Omdat bijverkoop hetaanbodvanrode engroene Boskoop niet
duidelijk wordt gescheiden, ishetprijsverschil tussen beiden niet exact
aan tegeven. Uitgaande vaneenprijsverschil van20%,watzeker niette
hoog is,blijkt groene Boskoop nognauwelijks eenpositieve invloed op het
bedrijfsresultaat tehebben uitgeoefend.
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1980 ƒ 7,50

3.Deteeltvanhoutigkleinfruit,72blz

februari 1976 ƒ 6,50

4. Deteeltvanblauwe bessen,32blz

juni

5.Deteeltvanwalnoten,76blz

J976 ƒ 5,00

mei

1980 ƒ10,00

Mededelingen van het Proefstation voor de F r u i t t e e l t
15. J. Goedegebure: Bedrijfseconomischeaspecten
van intensieve appelbeplantingen,45blz. ...november J976 ƒ10,00
16. J. Tromp en S.J. Wertheim (redactie):Kijkop
vruchtkwaliteit,202blz
17.P. Delver:

Stip inappels,125blz

18. H.A.Th.van der Scheer: Kankerbijvruchtbomen,66blz

augustus 1977 ƒ12,50
december 1978 f15,00
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bedragoppostrekening no.495017vanhetProefstation voordeFruitteelt
teWilhelminadorp, ondervermeldingvanwatverlangd wordt.Voor bestellingen
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