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OPMERKINGEN OVER MERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De inditverslag vermelde doseringenvanbestrijdingsmiddelenhebbenbetrekking opdedosering vanhet gebruiktemerk.Het isonvermijdelijk datniet alle
op demarkt zijnde produktenmet dezelfdewerkzame stof zijngenoemd.Hieruit
magnietworden afgeleid dateenvoorkeurbestaat voorhetgenoemdemerk.
Een overzichtvan deinditverslag vermeldemerkenmetbijbehorendewerkzame
stofengehaltewerkzame stofisopblz.60 opgenomen.
Metnadrukwordt erop gewezendat inditverslag ook proevenwordenbeschrevenmetmiddelen en/of doseringen,die opgrond van deBestrijdingsmiddelenwet
nietzijn toegelaten.Degebruiker vanbestrijdingsmiddelendientzich te allen
tijde eerstvan deophetetiketvan deverpakking vanbestrijdingsmiddelen
voorkomende gebruiksaanwijzing tevergewissen,welkebehandelingen indepraktijk
mogenworden uitgevoerd.

BEGUNSTIGERS

Degenen,diebelang stellen inhetwerk vanhetProefstation enhetonderzoek
willen steunen,kunnenbegunstiger vanhetProefstationworden.
Debegunstigers ontvangenhet jaarverslag en andere publikaties vanhet
Proefstation gratis.Debijdragen voorhetbegunstigersschap zijn:voornatuurlijke personen inNederlandminimaal ƒ25,-perjaar,voornatuurlijke personen
inhetbuitenland ƒ25,-perjaar,voor rechtspersonen minimaal ƒ50,-perjaar.
Bijdragenkunnen ondervermelding van "begunstiger"worden gestort oppostgirorekening nummer 495017 tennamevanProefstationvoor deFruitteelt te
Wilhelminadorp.

TER INLEIDING

In 1974isde fruitteelt inons land onderhevig geweest aanextremeweersomstandigheden.Naeen aantalnachtenmetnachtvorst inapril,vooral inhet zuidoostenvanons land,bracht devorst indenacht van 29op 30mei deNederlandse
fruitteeltveel schade toe.Vooral de appels inhet zandgebied vanNoord-Brabant
enLimburgwerden zwaar (tot90%oogstverlies) getroffen;ook inUtrecht en
zuidelijk Gelderland ontstond aanzienlijke schade. Verdernoemenwenog deomvangrijkehagelschade endevelemoeilijkheden, die de overvloedige regenval
tijdens deoogstvan deherfst-enwinterrassen veroorzaakte.
Het groeiseizoen 1974/1975bracht voor appel een oogst vanmatige envoor
peervangrote omvang.Voorkers,pruimenpeerviel devroegebloeibij goed
weer.Dit leidde toteengoede zetting.Tijdens debloeivanappelwashet guur
weer.Debloei duurde zeer lang,maar leidde toch slechts toteenmatige zetting.
Inhetverdere verloop vanhetgroeiseizoenwaren deomstandighedengunstig,
zodat devruchten goed uitgroeiden.Hierdoorkonden deoogstramingenmethet
vorderenvanhet seizoenverhoogdworden.
Niet alleen inNederland,maarook inde andereEEG-landenwas sprake vaneen
matige ofzelfskleine (West-Duitsland)appeloogst.Ditbrachthet prijspeil
weer ophetgunstige peilvan 1972/1973.Opmerkelijk hierbij is datdeprijsreactiesbij rassen alsCox'sOrange PippinenSchonevanBoskoop veel groter
waren danbij GoldenDelicious.Bij peer leidde degroteNederlandse oogst,
vooralbijherfStrassenalsBeurréHardy enBonneLouise d'Avranches, toteen
verliesgevend laagprijspeil,hoewel deEEG-pereoogst slechtsmatigwas.
Twee zakenwaaraanhetProefstation aleen aantal jarenwerkt,kwamen in 1974
duidelijk indebelangstelling van de fruittelers,ni. degeleidebestrijding
vanplagenindefruitteelt ende introductie vanvirusvrij plantmateriaal bij
appel enpeer.
Degeleidebestrijding werd inhet verslagjaar op 175bedrijvenmet succes
opeen proefperceel toegepast.Vanhetvirusvrije plantmateriaalkwamende
eerste resultatenvan proevenopM.9beschikbaar.Het nieuwemateriaal iszeer
overwegend eenverbetering,maaronderbepaalde omstandigheden roeptde sterke
groeinogvragenop.
Bijkleinfruit zette devermindering vanhet areaal ook in 1974door.Hierbij
vertoonde eveneenshet areaalglasaardbeien nueen duidelijke daling.Vooralde
vroege glasaardbeien hadden,mede door deenergiecrisis,weer eenmoeilijk jaar.
Indevollegrondwaren dekilogramopbrengsten vande aardbeien bevredigend.
Voor deverse consumptiewashet prijspeil goed,maarvoor industrieaardbeien
vielendeprijzen tegen.Plaatselijk veroorzaakten roodwortelrot enverticillium
toenemende problemen.Denateelt van aardbeienverliep redelijk, almoest bijde
doordragers deoogst doorhet slechteweervoortijdig beëindigdworden.
Voor de telersvanhoutigkleinfruit was 1974een slecht jaar.Bij rodebes
was debloeiperiode erg lang gerekt doorhetkoudeweer.Dit leidde toteenzeer
ongelijke rijping met eenmatigekwaliteit.De frambozenhadden eerstnogal te
lijdenvan droogte endaarnavan regen tijdens de pluk.Opbrengst enkwaliteit
vielen daardoor tegen.Bijbraamwas deprijsna drie zeergoede jarenerg
teleurstellend.Het prijspeil daalde van ƒ2,60 naarƒ 1,70 perkg.Een samenloop
vanomstandigheden -grote voorraden enveel import- lijkthiervan deoorzaak te
zijn geweest.Van de latebramenkoneen deel doorhet slechteweerniet geoogst
worden.

Devruchtboomkwekerijkende inhetverslagjaareengoedevraag.Voor appel
kwam deze zowelvan deNederlandse fruittelers alsvanbuitenlandse.Voorts
neemt deafzetvoor depakkethandel nog toe.Voorpeerbestondweinigbelangstelling.
Medewerkers vanhetProefstation enhet consulentschaphebben opnieuwveel
resultatenvanonderzoek aande praktijk doorgegevenmet artikelen indevakpers
eninleidingenvoor telers.Voortswerden twee publikaties uitgegeven,ni. de
15eRassenlijst voorFruitgewassen eneenboekje over de teeltvan aardbeien
onder glas.Verderwerdmeegewerkt aandegeheelherzieneherdruk vanNFOpublikatieno.20Koelen enbewarenvan fruiten aande cursusvoorpraktijkleraar fruitteelt (Ly), georganiseerd door deDirectie Landbouwonderwijs.
Op deproeftuinen teWilhelminadorpenKapellewerden veelbezoekers ontvangen,waaronder opde Opendagvoorburgers opzaterdag 31 augustus ruim 200
niet-fruittelers.Gelet op deenthousiaste reacties van dezebezoekers heeft
deze open dag ietsbijgedragen totvergroting vanhetbegrip voor defruitteelt.
Ook 1974werd gekenmerkt door debeperktemiddelen die indeze tijdvan
sterkekostenstijging beschikbaar zijnvoor onswerk.Mede daardoorkondenin
1974eenpaar investeringen,nodigvoor deverdieping van onsonderzoek,nog
nietworden gerealiseerd.

Ir.R.K.Elema, directeur

BESTUUR (per31 december 1974)

Bestuur vandeStichting Proefstation voordeFruitteelt
dagelijks

bestuur:

afgevaardigde

van:

Ir. J.Minderhoud,
Wilhelminadorp, voorzitter

Koninklijke Maatschap tusseneigenarenvan
gronden indeWilhelminapolder endeOostBevelandpolder

E.H.M.Jongerius,
Houten, vice-voorzitter

CentraalBureauvan deTuinbouwveilingenin
Nederland

J.Kakebeeke,
Wolphaartsdijk, secretaris

Provinciale Organisatie vande Tuinbouwveilingen
inZeeland

J.L.Nijsten,
Sittard,penningmeester

Nederlandse Fruittelers Organisatie

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

Kring IJsselmeerpolders Nederlandse Fruittelers
Organisatie

overige

leden:

Ir. Joh.Bos,
's-Gravenhage

Nederlandse Fruittelers Organisatie

J.Burger,
Goes

Nederlandse Bondvan Boomkwekers

N.J.J.Costongs,
Heugem/Maastricht

CentraalBureauvan deTuinbouwveilingen in
Nederland

Z.Houter,
Wognum

Landbouwschap

W. de J a g e r ,
Kapelle

Kring ZeelandNederlandse Fruittelers Organisatie

Mr. J.R.A.Jansen,
Prinsenbeek

Vereniging derNederlandse Groenten-enFruitverwerkende Industrie
>

C.R.T.Leenders,
Doornenburg

Landbouwschap

B. Leijs,
Kruiningen

Provinciale Organisatie vande Tuinbouwveilingen
inZeeland

adviseur:
I r . H. S i j t s t r a ,
Goes

Consulent voor deTuinbouwvoorZeeland en
West-Noord-Brabant

PERSONEEL (per31 december 1974)

Proefstation voordeFruitteelt
directie:
Ir. R.K.Elema, directeur
Dr.Ir. S.J.Wertheim, adjunct-directeur

afdeling groot

fruit:

Dr.Ir.S.J.Wertheim,hoofd en onderzoeker
Dr.Ir.H.J. vanOosten,onderzoeker (virussen,klonen,onderstammen,tussenstammen)
Ing. P.D. Goddrie,projektleider gebruikswaarde nieuwe rassen
J.L.Baarends,onderzoekassistent en excursieleider
M.L. Joosse,onderzoekassistent
F.Nijsse, onderzoekassistent

afdeling bodemkunde:
Dr.Ir.P. Delver (gestationeerd doorhet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid te
Haren),hoofd en onderzoeker
Ing. P.J. Bolding,onderzoekassistent (chemische onkruidbestrijding)
J. deSchipper, onderzoekassistent
J. Oele,hoofd laboratorium
Mej.C A . vanKleef, laborante
Mej. J.S.van deVoorde,laborante

afdeling entomologie:
Drs. D.J. deJong (gestationeerd doorhet Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek teWageningen),hoofd en onderzoeker
H.Beeke, onderzoekassistent

afdeling

aoarologie:

M.van deVrie (gestationeerd doorhet Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek teWageningen),hoofd en onderzoeker
W.Remijnse,onderzoekassistent

afdeling

fytopathologie:

Drs. H.A.Th,vander Scheer,hoofd en onderzoeker
J.P.A.vanDieren,onderzoekassistent enwiskundig medewerker
H.J.Wondergem (gestationeerd door deNationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNOte 's-Gravenhage), onderzoekassistent

afdeling

fysiologie:

Dr. J. Tromp,hoofd en onderzoeker
C.A.R.Römer, onderzoekassistent
Mej. J.C. Ovaa,hoofd laboratorium
,laborant
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afdeling kleinfruit

:

I r . J . D i j k s t r a , hoofd en onderzoeker
A.A. van Oosten, o n d e r z o e k a s s i s t e n t
afdeling

economie:

J . Goedegebure ( g e s t a t i o n e e r d door h e t Landbouw-Economisch I n s t i t u u t t e
's-Gravenhage)
algemene

zaken:

Mej J.Hamelink,hoofd
Mej K.A.Korshuize,typisteentelefoniste
Mej C.C.Meulenberg, typiste
Mej. J.C.Versluis,typiste
Mej P.C.deSmidt,huishoudelijke dienst
Mej.H.vanZunderen,huishoudelijke dienst
redacteur/

bibliothecaris/

stafmedewerker:

Ing. M.J.Radema
technische

dienst:

J.vanDalen
•proeftuin

Wilhelminadorp:

J.J. Lemmens,chef
P. P r o o s t , a s s i s t e n t - c h e f
A.A. Janse
M.C. van Maris
J . J . Reinhoudt
A. de Witte
proeftuin

Kapelle:

L. N i j s s e , chef
J.M. de Groene
A.M. Verhulst

Consulentschapinalgemene dienst voordefruitteelt
Ir. R.K.Elema,consulent inalgemene dienst
Ir. J.Dijkstra,coördinator praktijkonderzoek
Ir. T.H.Edens,bedrijfstakeconoom
J.Blommers, algemeen specialistklein fruit
Ing. J.H.Bootsma,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opdeproeftuinteKraggenburg
Ing. A.Pouwer,bodemkundige,gestationeerdbijhetConsulentschap voorBodemaangelegenhedenteWageningen
A. Scholtens,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opdeproeftuin
teGeldermalsen
L.Uitterlinden,algemeen specialist groot fruit
D.L.Verwijs,middelbaar technisch onderzoeker,gestationeerd opdeproeftuin
teZaltbommel
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ALGEMEEN

Bestuur
Er deden zichditjaarnogalwatwijzigingen voorindesamenstelling vanhet
bestuur.Alsgevolgvaneenin1973genomenbesluitomhetbestuuruittebreiden
meteenvertegenwoordiger vandevruchtboomkwekers,tebenoemen doordeNederlandseBondvanBoomkwekers,werddeheerJ.Burger teGoes door deze organisatie
alsbestuurslid aangewezen.Voorts tradenafdeherenP.vanWestrhenen, afgevaardigdevanhetCentraal BureauvandeTuinbouwveilingen inNederland,en
A.P. Jongebreur, afgevaardigdevanhetLandbouwschap.Inhunplaats werden door
debetreffende organisaties respectievelijk benoemddeherenN.J.J. Costongste
Heugem/MaastrichtenZ.HouterteWognum. Tenslotte isdeheer Ir.H.Sijtstra
vanhetConsulentschapvoordeTuinbouwteGoesbenoemd totadviseurvanhet
bestuur;ditvanwegedespeciale banddiehetProefstation statutairheeftmet
dit consulentschap.
Hetbestuur vergaderde in1974op18junien11december.Hetdagelijks
bestuurkwamop6maarten7junibijeen.

Personeel
Per 1juli vertrok mevr.A.Cabboort-Van Waardevandehuishoudelijke dienst.
Haar plaats werdop19september ingenomen door mej.H.vanZunderen.
Mevr.M.J.Luteijn-Kuijs, typiste,namper1augustus ontslag.Opdezelfde
datum tradmej.K.A.Korshuizeindienst alstypiste-telefoniste.
Met ingangvan1oktober stationeerdehetLandbouw-Economisch Instituutte
's-Gravenhage deheerJ.Goedegebure tervervulling vandebestaande vacature
vanbedrijfseconomisch onderzoeker.
DeheerJ.vanSoelen, laborantopdeafd.Fysiologie,namper15december
ontslagwegenshetaanvaardenvaneenandere werkkring.

Lezingen
J. Blommers
- Nieuwe aardbeirassen-23september teBreda,Algemene vergadering vanaangeslotenenvandeNAK-B,afd.Aardbeiplanten.
Dr.Ir.

P. Delver

-Bodemfactorenenbewaarkwaliteit - 11januariteSteenbergen, Studiekringvan
fruittelers.
- Stipenkalivoorziening -25januari teNibbixwoud,NFOKring Noord-Holland.
- Invloedvandekalibemesting,destrokencultuur,hetweerendezomersnoeiop
dekwaliteit-14februari teTiel,NFO,Fruitteeltdag Midden-Nederland.
-Bodemfactorenenstip-15februari teRoermond,NFOKring Limburg,28februari
teKapelle,NFOKring Zeeland,en28maart teUtrecht,NFO,Bewaardag.
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Ir. J.

Dijkstra

- Neuzeitlicher AnbauvonBeerenobst indenNiederlanden-22februarite
Marburg/L (West-Duitsland),Kreisobstbautag.
-Rood wortelrotbij aardbei-23september teBreda,Algemene vergaderingvan
aangeslotenenvandeNAK-B,afd. Aardbeiplanten.
- Cultivationofstrawberries -10oktober teWageningen (IAC),4thInternational
CourseonVegetable Growing.
Ir. R.K. Elema
-DeplaatsvanhetProefstation voordeFruitteelt inhetfruitteeltkundig
onderzoek-22februari teZwolle,Proefstationsdag.
-Erfahrungenmitmodernen PflanzsystemenbeiApfelindenNiederlanden13maart teHalle (Oost-Duitsland),Obstbautagung derLehrstuhl fürObst-und
GemüsebauderMartin Luther Universität.
-Deconcurrentiepositie vandeNederlandse fruitteelt-3septemberte
Wageningen,Nationaal Tuinbouwcongres1974.
Ing. P.D. Goddrie
-Nieuwe appelrassenmettoekomstmogelijkheden -25oktober teSt.Truiden
(België),StudiekringvanOud-leerlingenenAangesloten Fruittelersvanhet
Hoger Instituut voor Scheikunde enTuinbouw.
Drs. D.I. de Jong
- Population dynamics ofthesummer fruit tortricid Adoxophyes oranaF.v.R.in
relation toeconomic threshold levels-7meiteGent,26eInternationale
Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie.
- (enDr.Ir.P.Gruys (Proefboomgaard DeSchuilenburg TNO,Lienden)). Practical
approach totheleafroller probleminintegrated control-3septemberteBozen
(Italie),5eSymposium over geïntegreerde bestrijding inboomgaardenvandeOILB.
J.J. hemmens
-Plantsystemen enboomvormen-8januari teGoes,NFOAfd. Goes.
-Nieuwsvandeproeftuin-22februari teZwolle,Proefstationsdag.
-Virusvrije rassenenonderstammen, zomersnoei-18maart teKortgene,NFO
Afd. Noord-Beveland.
-Virusvrije rassenenonderstammen, zomersnoei,nieuwe appelrassen -18november
teDronten,NFOAfd.Oostelijk Flevoland.
L.

Nijsse

-Rassenkeuze bij frambozen-22januari teKapelle,Studieclub Kleinfruit.
-Proevenmetkasaardbeien in1973-31januari teKapelle,Studieclub Glascultuur.
-Deteeltvanbramen-21februari teKapelle,NFOAfd.KapelleenVereniging
vanOud-leerlingenvanTuinbouwwintercursussen.
-Proevenmetkasaardbeien in1974-13november teKapelle,Studieclub Glascultuur.
-Gewasbescherming bijkleinfruit-29november teKapelle,NFOAfd.Kapelleen
VerenigingvanOud-leerlingenvanTuinbouwwintercursussen.
Dr.Ir. H.J. van Oosten
- Watkanmenverwachtenvanvirusvrij plantmateriaal ?-22februari teKapelle,
NFOAfd.Kapelle,en15november teZuidhorn,NFOKring Noord.
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Ing. A. Pouwer
-Leaf analysis forpredictionofbitterpit-16meiteBonn,Tweede discussiebijeenkomst over stipinappels.
-Fruit analysis forprediction ofbitterpit-16meiteBonn,Tweede discussiebijeenkomst over stipinappels.
Drs. H.A.T. van der Scheer
-Infektiebronnen envruchtrotbijappel-22februari teZwolle,Proefstationsdag.
-Obstbaum-krebsundseineBekämpfung-28november teLangförden (West-Duitsland),Arbeitstagung Obstbauberatungsring Südoldenburge.V.
Dr. J. Tromp
- Pluktijdstipenkwaliteit -17januariteKlaaswaal,NFOKring Zuid-Holland,
en14februari teTiel,NFO,Fruitteeltdag Midden-Nederland.
-Enkele ervaringenmetrijpheidstoetsen-28maart teUtrecht,NFO,Bewaardag.
-Growth andmineral compositionoffruitsofappleasaffectedbytemperature17September teWarschau,Internationaal Tuinbouwcongres vandeISHS.
M. van de Vrie
-(enIr.R.Rabbinge (LHS,Wageningen)).Application oftheprocess simulation
technique inbiological controlofthefruit treeredspidermite, Panonychus
ulmi (Koch)-augustus teSaalfelden (Oostenrijk),4thInternational Congressof
Acarology.
- (enU.Gerson (Hebrew University, Jehovot, Israël)). Biological controlof
insect populationsbypredaceous mites-augustus teSaalfelden (Oostenrijk),
4th International Congress ofAcarology.
- (enDr.M.Baillod (FederalAgricultural Research Station,Lausanne)). Pest
statusandcontrolofthefruit treeredspidermite, Panonychus ulmiinEuropeSeptemberteBozen (Italie),5eSymposium over geïntegreerde bestrijdingin
boomgaardenvandeOILB.
Dr.Ir. S.J.

Wertheim

- Groeiregulatoren, achtergrondenengebruik: a.groeienbloei;b.vruchtzetting
enval-1en8februari teTiel,Rijks Middelbare Land-enTuinbouwschool.
-Aktualiteiten uithetfruitteeltkundig onderzoek-20februari teTilburg,NFO
Kring Noord-Brabant.
-Nieuwsuithetfruitteeltkundig onderzoek-22februari teZwolle,Proefstationsdag.
-Jongste ervaringenmetdechemische vruchtdunning -5aprilteSt.Truiden
(België), StudiekringvanOud-leerlingenenAangesloten FruittelersvanhetHoger
Instituut voor Scheikunde enTuinbouw.

Buitenlandse reizen
Op uitnodigingvandeLehrstuhlfürObst-undGemüsebauderMartin Luther
Universität teHallebracht Ir.R.K.Elemavan10tot15maarteenbezoek aande
fruitteelt inhetzuidenvandeDDR.
Op7meiwaren Ir.R.K.Elema,Drs.D.J.deJongenM.vandeVrie aanwezigop
het26eInternationale Symposium overFytofarmacieenFytiatrie teGent.
Van 14tot17meinamen Dr.Ir.P.Delver,Dr.J.TrompenIng.A.Pouwer deel
aandetweede discussie-bijeenkomst over stipinappels teBonn.
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Van 5tot6juniwasDr.Ir.P.Delver teGenève aanwezig ophetECE Symposium
over deinvloed van debemesting opdekwaliteit (FAO).
Van 4tot 11augustuswasM.van deVrie aanwezig ophet 4th International
Congress ofAcarology teSaalfelden (Oostenrijk).
Van 17tot 24augustusmaakten Ir.R.K.Elema,J. Goedegebure,A. Reedijk
(C.v.d.T.Barendrecht)enDr.Ir.S.J.Wertheim een studiereis langs debelangrijkste Franse fruitteeltgebieden eninstellingenvan fruitteeltkundig onderzoek.
Van 31 augustus tot 2septemberverbleef Drs.D.J. deJong teDielsdorff
(Zwitserland),waarhijmetDr.VogelvanMaagA.G.vangedachtenwisselde over
rekenmodellenbijhet ziektebestrijdingsonderzoek.
Van 2tot 3septemberbrachtDr.Ir.H.J. van Oosteneenbezoek aanhetInstitut fürObstbau teBonn inverbandmet deverwerving envermeerdering vanvirusvrij plantmateriaal vanfruitgewassen.
Van 3tot 7september namenDrs.D.J. deJong,Drs.H.A.Th,vanderScheeren
M.vandeVrie deel aanhet 5eSymposium over geïntegreerdebestrijding inboomgaardenvandeOILB teBozen (Italië).
Van 10tot 19septemberwasDr.J. Tromp aanwezig ophet InternationaleTuinbouwcongres van deISHS, dat inWarschauwerd gehouden.
Op 21oktoberbekeek Ir.R.K.Elemamet Ir.J.T.vanVugt (JonkerFris)de
moderne teeltvan ciderappelsvandefirmaBulmer teHereford (Engeland).
Van 5tot 7novembernamen Ir.R.K.ElemaenIng.H.W. Dahlmans (C.v.d.T.
Roermond)deel aandeTagung fürFachberater imObstbau teBonn (BadGodesberg).
Van 27tot 29novemberwasDrs.H.A.Th,vanderScheer aanwezig op deArbeitstagungvandeObstbauberatungsring Südoldenburg e.V. teLangförden (West-Duitsland)omtediscussiëren overvruchtboomkanker {Nectria galligena)
endebestrijdingdaarvan.

Diversen
In 1974brachten 1152personeneenbezoek aanhet Proefstation.TeWilhelminadorpwerden inhet laboratoriumen opde proeftuin 935bezoekers ontvangen,waarvan 652uithetbuitenland.Debuitenlandse bezoekers teWilhelminadorpkwamen
uit 41 verschillende landen:Amerika 7,Australië 4,België 207,Bulgarije 1,
Canada 12,CostaRica 1,Denemarken 3,Duitsland 42,Egypte 1,Engeland 76,
Filippijnen 2,Frankrijk 26,Griekenland 1,Hongarije 3,Ierland 2,India 1,
Indonesië 2,Irak 1,Iran 1,Italië 33,Japan 45,Joegoslavië 2,Kenya 3,Korea 1,
Maleisië 2,Nieuw-Zeeland 3,Oostenrijk 5,Peru 1,Polen 1,Roemenië 1,Rusland 4,
Soedan 1,Spanje 1,Thailand 1,Turkije 2,Uganda 2,Uruguay 1,Venezuela 1,ZuidAfrika 36,Zweden 110enZwitserland 3.
In deproeftuin teKapellekwamen 217bezoekers.Hiervanwarener 186uit
Nederland.Debuitenlandse bezoekers kwamen uit:België 3,Duitsland 21,Frankrijk
3,Polen 2enUruguay 2.
Op 31 decemberbedroeghet aantalbegunstigers vanhet Proefstation 419 tegen
404hetjaardaarvoor.
Van 2januari tot 26juniverbleef deheerM.T.Mohammad uit Indonesië ophet
Proefstation,met name omeeninzicht tekrijgen indeorganisatie enkoördinatie
vanhet praktijkonderzoek inNederland.
Drie leerlingenvan deHogereAgrarische School teDenBosch brachten eendeel
vanhun praktijktijd doorop deverschillende afdelingenvanhetProefstation:
deheerG.Vink van 10juni tot 5juli, deheerJ. Jansenvan 18juni tot30
augustus en deheerH.Poppenk van 2september tot 31oktober.
Van 15juli tot 15oktober deed deheerA.Baudoin, student aandeLandbouwhogeschool teWageningen,ervaring opbijdeafd.Fytopathologie.
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DeheerM. Sabelis,eveneens studerend aandeLandbouwhogeschool,was van
1juni tot 1novemberwerkzaam opde afd.Acarologie.
Op 22februarivond inZwolle dejaarlijkse door deNFO georganiseerde
Proefstationsdag plaats,waaropwederom aantalvanactuele onderwerpen aandacht
werdbesteed. Ineenpogingmeer fruittelers tetrekkenwerd ditjaarbegonnen
met deze dagniet altijd inUtrecht tehouden,maar telkens ineen anderfruitteeltgebied.Het gewenste resultaatbleefechternog uit,alwas debelangstelling
vandezijdevande fruittelerswat beterdan invoorgaandejaren.
Ook ditjaarwerdweernauw samengewerktmet devoorlichtingsdienst en deregionale proeftuinen.Veelvuldig vond overleg plaats en op talvan vergaderingen
werd vangedachten gewisseld.Ookmet vele fruittelers enhunorganisaties werden
goede contacten onderhouden.Eenbijzonderwoord van dank geldt de fruittelers
die proefnemingen ophunbedrijven toestonden.Voortswerd doormedewerkers van
het Proefstation samengewerktmetverschillende instituten,ondermeer incommissiesenwerkgroepen.
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DE PROEFTUIN TEWILHELMINADORP

S.J. Wertheim enJ.J. Lemmens
Ook ditjaarwas ernauwelijks sprakevanwinterweer: slechts driemaal kwam
de temperatuurbenedenhet vriespunt.De laagst gemeten temperatuur indeweerhutbedroeg -3,5C.
Deeerstehelft van 1974was overhet algemeen tedroog; totenmetjuniviel
maar 255mm.Het tweedehalfjaarmeteenhoeveelheid van 744,9mmkan daarentegenalszeernatbeschouwdworden.De totalehoeveelheid neerslag in 1974kwam
hierdoor op999,9mm.Bij demeeste pererassenwashetweer tijdens debloei
zeergunstig,wat de zetting danook tengoedekwam. Debloei van deappels
duurde echter zeer lang,voorbepaalde rassen zelfs ca.vijfweken.Desondanks
was de zetting,uitgezonderd bijhet rasGoldenDelicious,goed tenoemen.
De pereoogstwas overdadig,de appeloogstmatig totgoed.
Ook ditjaarwarenwe niet gevrijwaard vanhagelschade.Op 10augustus werden
tijdens eenvrij zwarehagelbui 50-90%van devruchten geraakt,afhankelijk van
de ligging van depercelen.Vooralbij dezomerrassen resulteerde dit ineen
ernstigkwaliteitsverlies.
Eind februariwerd een aanvang gemaaktmethet planten.Bijherinplant werd
het plantgatbehandeldmet potgrond.Per plantgatwerd 10liter potgrond gebruikt
vanhetmerk Triomph no.17.Devolgende percelenwerden ingeplant:
Perceel 3
Opditperceelwerd een appelonderstammenproef ingeplantmet deonderstammenM.9
virusvrij,M.9 virusgetoetst enM.27 virusvrij en de rassenSchone vanBoskoop,
Winston enCox's O.P., alle virusvrij.Het doelvan deproef isna tegaanwatde
nieuwe onderstamM.27voor deze rassenkanbetekenen.
Percéel 13®
Op dit perceel zullenveertienvirusvrijeherkomstenvan Schone vanBoskoop (tien
rode enviergroene)opvirusvrijeM.9met elkaarwordenvergeleken.Het doelvan
deze proef isna tegaanwelkeherkomsthetbeste indepraktijk zalvoldoen,wat
opbrengst,uiterlijk enkwaliteitbetreft.
Perceel
13°
Op ditperceelwerd deexperimentele beplanting uitgebreidmet enkele andere
plantdichtheden.Teweten,het systeem 'meadoworchard'met 40.000en 20.000
bomenperhavoor de rassen SchonevanBoskoop,GoldenDelicious enJames Grieve.
Vevceel
14a
Op dit perceelwerden twaalf virusvrije herkomstenvan Cox'sOrange Pippin op
virusvrije M.9 ingeplant.Het doel isna tegaan of dezevirusvrije Cox's herkomstenmeer perspectiefbieden danhethuidigemateriaal.
Percée 114®
Opdit perceelwerden acht virusziekeherkomstenvanCox's Orange Pippin opvirusvrijeM.9 ingeplant.Het doel isteonderzoekenhoe virusziekeherkomsten zich
gedragen invergelijking met devirusvrijeherkomsten,genoemd bij perceel 14 a .
Percée 114°
Op dit perceelwerden achtvirusvrijeherkomstenvan deonderstamM.9 ingeplant
met alsproefrasGoldenDeliciouskloonB.Deze achtherkomsten zullenworden
vergelekenmet de algemeen ingebruik zijndeM.9,wat groei,opbrengst enkwaliteitbetreft.
Perceel
14^
Op ditperceel zullen deGoldenDeliciousklonenAenBnogmaalsmet elkaarworden
vergeleken.De onderstammen zijnM.9 enM.26 virusvrij.Het doelvan deze proefis
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nategaanofernaastverschillen inproduktieookverschillen zijninkwaliteit
(vruchtverruwing).

Perceel 15
Op ditperceel zulleneendrietalpruimeonderstairanen-Brompton virusgetoetst,
Prunus pumila en Prunus spinosa virusvrij -met elkaarwordenvergeleken.Het
proefras isVictoria.Het doelvan deze proef isna tegaanofmenmet de twee
laatstgenoemde onderstammen toteenbeterhanteerbare boomkankomen.

Perceel

20b

Op ditperceel zullen twee typenvan deonderstamKweeAdams- de 'hangvorm'en
de 'vaasvorm'-wordenvergelekenmetKweeAvirusvrij,wat deinvloed opde
groei,produktie enkwaliteit betreft.De proefrassenzijn: Conference,Triomphe
deVienne,Clapp'sFavourite,Supertrévoux,Doyenné duComiceenBonne Louise
d'Avranches.

Perceel

20°

Opditperceelwerd een proef opgezetmet virusvrije spurs vanGolden Delicious
opvirusvrije M.9. Devolgende spurswerden ingeplant:Testersspur,Starkspur
enGoldenYellospur.Als vergelijkingwerd devirusvrije GoldenDelicious kloon
B indeproefopgenomen.Het doel isna tegaanofhetvirusvrij zijnvan rasen
onderstam leidt toteenverbetering vanhetvruchtuiterlijk (verruwing).

Perceel 2öd
Opditperceelzullendrieherkomstenvanhet appelras Discovery, teweten P.D.
Engeland,ProefstationWilhelminadorp enProeftuinHorst,metelkaarwordenvergelekenopviruszieke M.9.Het doel isna tegaan oferverschillen zijnin
groei,opbrengst enkwaliteit.

Perceel

20e

Opditperceelwerden vijfvirusvrije rodemutanten vanJonathan geplant.De
volgendemutantenwordenmet elkaarvergeleken:Fleuren,Heines,Theuns,W.P.
eneenZwitserseherkomst.De onderstammen zijnM.9 enM.26virusvrij.Het doel
isna tegaanwat de invloed isvanhetvirusvrijmaken op degroei,produktie,
vruchtkwaliteit envruchtkleur.

Perceel 20f
Op ditperceelworden topenten (virusvrij gemaakt doorwarmtebehandeling)van
achtgangbare appelrassen ophuneigenschappen onderzocht.Deonderstam isM.9
virusvrij.Het doel isteonderzoeken ofhet uiterlijk enandere eigenschappen
vandevruchten doorhetvirusvrijmaken (dewarmtebehandeling)hetzelfdeblijven
of dater door dezebehandeling kleurmutaties e.d.kunnenoptreden.

AFDELING GROOT FRUIT

Projekt PFW2(IVT258,Groot Fruit 6): Hetgebruikswaardeonderzoek groot fruit
P.D. Goddrie
Appel
Inhetplantseizoen 1973/74werden indeeerste toetsing negentiennieuwe rassen
opgenomen. In 1974kwamen enkele rassen als zeerproduktief naarvoren.Ditwas
b.v.het gevalmetAlnarps Favorit,Honeygold enSpigold. Ook Jonagold gafeen
goede opbrengst,terwijl deopbrengstvanGloster 69,naeenmatige tot slechte
produktie indebeginjaren,in 1974zeergoed genoemd konworden.Uitzonderlijk
hoogwas steeds deproduktievanMutsu, terwijldie vanKarmijn deSonnaville
jaarlijks zeerkonstantbleef rond de25à30kg/boomvanbomen opM.9 diein
hetvoorjaarvan 1966werden geplant.Het produktieve rasOdinvertoondeweer
scheurenenopkurkstip lijkende ingezonkenvlekken.Rogers Mcintosh viel opals
zeergevoelig voorkanker;naviergroeijarenis reedsmeerdandehelftvande
bomenverloren gegaan aandeze ziekte.Rassen indedirekte nabijheid vanRogers
Mcintosh vertoondendeze ziekteniet.Opvallendwas ditjaardefraaiekleurvan
het rasRodaMantet.Dezemutantkan alseengeslaagde verbetering vanhet
moederraswordenbeschouwd.Dedrie doorbestraling verkregen spurtypenvan
SchonevanBoskoop vanhetIVTstelden teleur,hetzij dooreenslechteproduktie,
hetzij doorhetontbrekenvanhet spurkarakter.Vandeverzameling,vooraloudere,
zoete rassenopM.9,voornamelijk inhetvoorjaar van 1972geplant,werd voorde
eerstekeervaneenaantal rassengeoogst.Indezekollektie lijkengoede rassen
voor tekomen,zowelwathungroei enboomvorm alswathunproduktiviteit betreft.
Indeproefmet enkelemutantenvanWinstonbleekna tweeproduktiejarenDubbele
Winston evenveelkg op tebrengen alsdestandaardWinston.Het gemiddeld vruchtgewichtvanDubbeleWinstonwas slechts 13ghoger danbij degewoneWinston,
zodatvan "dubbel" (nog)nauwelijks gesprokenkanworden.
In 1974werdendiverse smaakproevenuitgevoerd,o.a.met eengroepvan73personenbuiten de fruitteeltsfeer.Karmijn deSonnavillekwam indeze proefmet
zevenrassenalsbestenaarvoren,gevolgd doorGloster 69enJonagold.Dezelfde
smaaktoets,één dag lateruitgevoerdmet personeel vanhet Proefstation,gaf
dezelfdevolgordevan rassen tezien,zijhet datdewaardering van alle rassen
opeenwat lagerniveau lag.Opvallendwas in.dezeen andere smaakproeven datde
alsvergelijking gebruikte rassenCox'sOrangePippin,GoldenDelicious envooral
SchonevanBoskoop alle aanzienlijk lagerwerden gewaardeerd danbovengenoemde
nieuwe rassen.
Ineen tweemaalherhaalde smaakproefmet SchonevanBoskoop,RodeBoskoop
(Lambrechts)enRodeBoskoop SchmidtHübsch,gehoudenmet personeelvanhet
Proefstation,bleek datdeRodeBoskoop SchmidtHübschminderwerd gewaardeerd
dandebeide andere typen,waartussen vrijwel geenverschilbestond.
Opgrondvangedurende eenaantaljarenverzamelde gegevenswerden nahet
groeiseizoenvan 1974drie rassengerooid vanwege diverse gebreken.

Veev
Inhet plantseizoen 1973/1974werd slechts éénnieuw rasindeeerste toetsing
opgenomen.Het perceelmet pererassen isnog zeerjong,zodatnogniets overde
daargeplante rassenkanwordenmeegedeeld.
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De in 1964geplante proefmetPrécoce deTrévouxenvier grootvruchtige
mutantenvan dit rasmoest eind 1974worden gerooid.Uit desinds 1970geregistreerdewaarnemingenbleek datSupertrévouxverre devoorkeurverdient boven
Précoce deTrévouxendeanderemutanten (zie tabel1).
Tabel 1.ResultatenvandeproefnetPrécoce deTrévoux enviervruchtmutanten,
geplant inhetvoorjaar van 1964teWilhelminadorp.
Opbrengst
inkg/boom
1970t/m 1974
Précoce deTrévoux
Précoce VanGilst
Précoce vanWilhelminadorp
Précoce Verbeem
Supertrévoux

75,0
52,4
44,0
79,2
103,5

Gemiddeld vruchtgewicht(g),
gemiddeld overdejaren
1970 t/m 1974
121
178
210
216
215

Prmm
Inhet plantseizoen 1973/1974werdengeennieuwe rassenindeeerste toetsing
opgenomen.
Bij alle rassenwas deopbrengst in 1974goed totzeergoed,hoewelbij sommige
rassendevruchtenveel inkwaliteit achteruit gingen tengevolgevan scheuren
doorovervloedige regenval inderijpingsperiode.

Landelijke

rassenproeven

Inde landelijke rassenproef 71.0.3.,geplant inhetvoorjaar van 1971,bleek
datnaviergroeijarenhet rasKarmijn deSonnaville totnu toedehoogsteopbrengstenheeft gegeven,nl. 25,0kg/boom, gemiddeld overvijfproeftuinen.Het
alsstandaard opgenomen rasCox'sOrange Pippinbleefmet 22,2kg/boom echterniet
veel achter.Hetminst produktiefwasAlkmenemet 12,2kg/boom.Hierbijmoet
echterwordenbedacht dat degroei van dit rasopM.9 zodanig zwak isdathet
aanzienlijk nauwerzoukunnenworden geplant dandeandere rassen indezeproef;
hierdoor zoudekg-opbrengst perha aanzienlijk hogerkunnenworden.
Eind 1974werdbesloten de inhet voorjaar van 1972geplante landelijke rassenproef 72.0.1. tebeëindigen. Indeze proef stondenhet rasElstar endrie door
bestraling verkregenmutantenvan SchonevanBoskoop vanhet IVT.De redenvan
dezebeëindiging is datbij Spur 1vrijwel geen sprakewas van een spurkarakter,
Spur 2zeer onproduktiefbleek tezijn,endeproduktie van Spur 3eveneens tegenvielwaarbijbovendien devruchtenmeestal reeds aandeboomernstigwarenaangetast doorkurkstip.
Inhet tweede groeijaar van landelijke rassenproef 73.0.1.,geplant inhet
voorjaarvan 1973,bleek datvirusvrije Cox'sOrange Pippin gemiddeld overvijf
proeftuinen dehoogste opbrengstgaf,nl.5,6kg/boom. Deopbrengstvan standaard
Cox's OrangePippinwas slechts 2,8kg/boom.Eveneens goede opbrengsten gaven
virusvrijeElstarenKarmijn deSonnaville,met resp.5,3 en 5,0kg/boom.Bijde
overige rassen indezeproefwas deopbrengst aanzienlijk lager.Bij drievande
vier indeze proef opgenomen rassenvanhet IVTkwamen inalle proeftuinen veel
scheurenvoor,vooralrond desteelholte.Ook teWilhelminadorpwerd ditwaargenomen.
Aanhet eind van 1974konden deproeftuinenwordenvoorzienvanbomen voorde
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volgende landelijke rassenproef,waarin opgenomen zullenwordenJamba69,
Gloster 69,Jonagold enSepterenwaarbij de rassenJames Grieve enGolden
Delicious als standaardrassen zullenfungeren.

Projekt PFW43:Virus-enklonenonderzoekbijgroot fruit
H.J. vanOosten
Totvoorkortkonmen zich slechts opeen tweetal proeftuinen (Werkhovenen
Horst)opdehoogte stellenvan degroei enproduktie vanvirusvrije appelbomen
invergelijking metviruszieke bomen (normaal praktijkmateriaal).InbeidegevallenbetrofhetGoldenDelicious op deonderstammenMM.104enM.26.De afgelopen
tweejaarzijnopmeerdere proeftuinen proeven inproduktie gekomenwaarin de
virusvrije rassenGoldenDelicious,Cox'sOrange PippinenRodeBoskoop opde
virusvrije onderstamM.9 zijnopgenomen.Proevenmet andere rassenworden deze
winter (1974/1975)geplant.Ondanks het feit,dathetmerendeel derproevennog
zeerjong is,konden uit deverkregen resultaten een aantal voorlopige konklusies
worden getrokken.Tendelewordenhiermedebuitenlandse literatuurgegevensbevestigd.
Op alle proeftuinen (meteenzeeruiteenlopende grondsoort) isgebleken,dat
virusvrije appelbomen sterkergroeien danviruszieke ofvirusgetoetstebomen.
Tendelevalt ditteverklaren uithet feit dat deboomkwekers vanvirusvrij uitgangsmateriaal gemiddeld genomeneenbetereboomkunnenkweken danvanvirusziek
uitgangsmateriaal.Bij deproefbomenbleekmeer daneens dat devirusvrije bomen
bijhet planten alwat zwaarderwaren dandeviruszieke.De sterkere groeivan
virusvrijebomenheeft echtergeennadelige invloed op deproduktie:deproduktie
isgelijk ofhoger dandievanvirusziekebomen.Devruchtenvanvirusvrijebomen
zijndoorgaans (niet altijd)gladder entevenswat groterdanvanviruszieke
bomen (bijelk van degenoemde rassen).
Uit de oudere proevenmetGoldenDelicious is totnu toegebleken dat devirusvrijebomen ondanks eenhogere produktie toch gedurende degehelewaarnemingsperiode sterkerbleven groeiendandevirusziekebomen.Vande oudste proefmet
GoldenDelicious opvirusvrijeM.9 zijn deresultaten intabel 2samengevat.
Tabel 2.Degroei enproduktie vanvirusvrije GoldenDeliciouskloonB opvirusvrije (vv),virusgetoetste (vg)enviruszieke (vz)M.9 teWilhelminadorp
van 1971 (plantjaar) totenmet1974.
Kg/boom
M.9
M.9
M.9

w
vg
vz

26,2
22,1
21,9

Kg/cm stamomtrek
1,9
1,7
1,7

Toename stamomtrek (cm)
9,8
9,0
9,1

Thans ziethet ernaaruit datvirusvrijebomenweliswaar per groeieenheid
evenveel ofmeer produceren danvirusziekebomen,maar dat degroei vanvirusvrijebomen toch sterkerblijft.
Gebleken isdatde groeivanvirusvrijebomenvanGoldenDelicious,Cox's
OrangePippinenRodeBoskoop opoude appelgrond (herinplant) sterker isdan
vanvirusziekebomen.Totnu toe isditechternauwelijks verontrustend. Soms
was ietsmeer groeiwel gewenst.Opverse grond (ofb.v.bijherinplant napeer)
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isde groei indebeginjaren onrustbarend. Voor dezegrondenvalthet teverwachten dat degebruikelijke plantafstandenzullenmoetenwordenherzien.De
omvang vanhet probleemkanechter,geziende leeftijd van deproeven,nogniet
geheelwordenoverzien.
Inhet vorige jaarverslag werdmelding gemaakt vanproblemenmet eentopentnummervanvirusvrije Cox'sOrange Pippin.Ditjaarwerdenbijeen andertopentnummer,datvoorhet eerst produceerde,dezelfdemoeilijkheden ondervonden:een
deelvan debomengaf rood gekleurde vruchten,eenander deel 'normaal'gebloste
vruchten.De introductie vanvirusvrije Cox's Orange Pippin ishierdoor verder
vertraagd.
Eveneenswerd inhet vorige jaarverslag eengestreeptemutant vandeRode
BoskoopBieling (virusvrij)beschreven.Dezewas afkomstig van dePlantenziektenkundige Dienst.Eenzelfdemutantwerdnuook gevonden ophet Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek.Een aantal anderevirusvrije topentenvandezelfdeherkomstblekennormaal.
Een topentnummervanDoyenné duComicebleek inditjaargeheelbronskleurige
vruchten tegeven.Het valtniet na tegaan of devirusziekemoederboom ditzelfde
euvelhad of datereenmutatie isopgetreden.
Inhet verslagjaar iseennauwe samenwerking tot stand gekomen tussenhet
Proefstation endeproeftuinenmet deNAK-Bbetreffende het toetsen eninhet
verkeerbrengenvanvirusvrij uitgangsmateriaal van fruitgewassen.

Projekt PFW44:Onderstammen-entussenstammenonderzoek bij pit-ensteenvruchten
H.J. vanOosten
De produktie vanDoyenné duComice enBeurréHardy opKweeMA (Nederlandse en
Engelse herkomst),KweeMC enKweeAdamswas in 1974zeergroot.Tochwas deproduktievanbeide rassenopKweeAdamshethoogst,direkt gevolgd door dieopKwee
MC. Debomen opKweeMChebbenhetkleinsteboomvolume.
Indeze proef gafKwee Adams demeeste opslag.KweeMCvormde praktisch geheel
geenopslag.Overhet algemeenvormden deonderstammenwatmeeropslag onder
BeurréHardy dan onderDoyenné duComice.
Vorig jaarwerd reedsvermeld datbijM.27,nahet uitplanten indeboomkwekerij, nogalwat uitval (afsterving)voorkwam.Ditwas ook in 1974hetgeval.
Van de 150bewortelde onderstammen indemaat 6-10waren erinaugustus slechts
125oculeerbaar.Bij geenenkele andere onderstam (virusvrije envirusziekeM.9,
3426,Poolse 9,M.13-chimaere)werd zoveel uitval gekonstateerd.
Een aantal appelonderstammen (3426,M.9,M.27,Poolse 9enM.13-chimaere)zijn
gestekt volgens dedoorHoward vanhetproefstation vanEastMailing beschreven
methode.Met stekkenvanM.9 en3426werd inhet geheel geenbewortelingverkregen; enkele stekkenvanM.27 enM.13-chimaerebewortelden echterwel,speciaal
alsdestekkenbehandeldwarenmet 2500pptnIBZ (indolylboterzuur).
Ineenoriënterende proefwerd getracht virusvrije M.9viawortelstek tevermeerderen.Daartoewerden dedikkerewortels (2-4mm)van deonderstam geknipt
enverticaal geplant (totmaximaal 1cmonder de grond).Erontwikkelden zich
zeer snelscheuten,die ook praktisch allemaalweerbewortelden.
Indeboomkwekerijwerdwederom een zeerhoog slagingspercentage (+85%)verkregenmet oculaties vanVictoriaM.314op Prunus pumila. Hetzelfdewashet geval
op P.besseyi
enop'Tonneboer'.Praktisch onverenigbaarwaren de onderstammen
P.triloba
en P.tomentosa metVictoria.Evenalshetvorige jaarbrakhet merendeel
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der o c u l a t i e s op P.pumila af t i j d e n s een hevige storm.
Op P.pumila werden ook enkele andere rassen geoculeerd, namelijk Czar en Opal.
Het slagingspercentage was laag en de groei van de levende o c u l a t i e s was matig
t o t s l e c h t . Het blad was k l e i n en aanvankelijk g e e l . Later verkleurde d i t rood.
Gekonkludeerd moet worden dat de verenigbaarheid van enkele pruimerassen met
P.pumila zeer t e wensen o v e r l a a t . D i t z e l f d e g e l d t ook voor het ras V i c t o r i a op
P.triloba en P.tornentosa.

Projekt PFW45: Het teeltkundig onderzoek groot fruit
S . J . Wertheim en J . J . Lemmens
Snoei
OPKWEEK
In twee proeven,éénteHoekenéénteRilland,wordtdewaarde nagegaanvan
het gestelvanslanke ronde spillenvanGoldenDelicious opM.9.Erworden twee
snoeiwijzen gevolgd:
1.wegnemenvangehele gesteltakkendietezwaar zijnoflijkenteworden;
2.handhavenvaneenblijvend gestel doorwaarnodig alleen inkortenvangesteltakken.
TeHoekhaddendebomenbijdeaanvangvandeproefin1971hetvierdegroeijaar achterderug;teRillandbegondeproefin1972nahet derde groeijaar.
Eerstgenoemde proef laginzesherhalingen, laatstgenoemde invier,beidebij
tienbomenperherhaling.Inbeide proevenbleek snoeiwijze 1totopbrengstverlies
te leiden.Welwaseendergelijke snoeivluggeruittevoerenenwaserbijdeze
methodewatminder dunwerk.OmdatdeproefteHoekwordt afgesloten,zijnenkele
resultatenvandeze proefvermeld intabel3.DeproefteRillandwordtnogéén
jaar aangehouden.
Wat groeibetreft,snoeiwijze 1leidde totminder groei onderindebomendan
snoeiwijze 2.Intotale groei,nochinkopgroei warenerverschillenbijbeide
snoeimethoden.
Tabel3.Resultatenvaneensnoeiproefbijslanke spillenvanGoldenDeliciousop
M.9 teHoek gemiddeld overdejaren1971totenmet1974.Getallen zijn
gemiddeldenvan60bomen.
Snoeiwijze O

Snoeihandelingen/
boom/jaar2)

Handgedunde
vruchten/
boom/jaar2)

Kg/
boom/
jaar2)

Gem.vruchtgewicht(g)/
jaar

%kgvan
vruchten
>70mm3 )

1
2

19 ,9 a
3! 8 b

33 4 a
38 2 b

16, 7 a
18, 1 b

158
160

77
82

')zietekst
2)getallen gevolgd dooreenverschillende letterverschillen betrouwbaar
(P=0,05)
3)gem.over 1973en1974
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Afb. 1.Machinevoorhet snoeienvanhaagvormigebeplantingen vanspillen.
SNOEIMECHANISATIE
In 1974werd eenbegin gemaaktmethet onderzoek naar demogelijkhedenvan
eenmachinale snoei.Meteen zogenaamde etagesnoeimachine ontworpen doorhet
Consulentschapvoor deTuinbouw teGoes engebouwd door deFa.W.C.Leenpoel te
Kamperlandworden twee proeven genomen opGoldenDelicious.Eénproef ligtte
Wolphaartsdijk op achtjarige vrije spillen opM.9, een tweede teOostdijk op
zevenjarige slanke spillen ook opM.9.
Indeze proef zijndriebehandelingen opgenomen,namelijk:
1.handsnoei;
2.volledigmachinalesnoei;
3.machinale snoei gevolgd door aanvullendehandsnoei.
Metmachinale snoeiwordtbedoeld eensnoeiwaarbij vijfmessenbalken door
debomen gehaaldworden (zieafb. 1).Debehandelingen zullenenkele jaren
achtereen opdezelfdebomenworden toegepast.De resultaten opde vruchtdracht
endevruchtmaatwaren in 1974zekerniet slecht (tabel 4 ) .Welwerdenvande
machinaal gesnoeidebomenmeerverruwdevruchten geoogst danvanhandgesnoeide
bomen.Dit omdat inhet eerste gevalmeervruchten vanhet éénjarigehout afkomstigwaren.
Machinaal gesnoeidebomen groeidenveel sterkerdanhandgesnoeide.Ditis
verklaarbaar omdat inhet eerste gevalmeer takkenen twijgenworden doorgeknipt.
Eendefinitief oordeelover dehaalbaarheid vanmachinale snoeibij Golden
Delicious moetuitgesteldworden totovermeerdere jarenervaring isopgedaan.
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Tabel 4.ResultatenvansnoeiproevenopGoldenDeliciouswaarbijmachinale snoei
met ofzonder aanvullendehandsnoeiwordtvergelekenmethandsnoei.
Snoeiwijze 0

Vruchten/
boom

Kg/
boom

Gem.vru chtgewi cht (g)

Kg/boom
van vruchten
> 70mm

2)

177
247
177

22,4
33,9
27,1

151
137
154

15,6
17,9
17,7

2)

71
83
77

11,2
12,5
12,2

158
152
158

8,1
8,5
8,8

Aantal Snoeiwonden/
bomen
boom

Vrije spil 3,5 x2m
1
2
3

16
16
16

49
83
7

Slanke spil 3x 1m
1
2
3

50
31
21

28
41
6

1)zietekst
2)alleendehandcorrecties
ZOMERSNOEIAPPEL
Opperceel 7vandeproeftuin teWilhelminadorp werd opeen drietal appelrassen-Karmijn deSonnaville,GoldenDelicious enMelrose -bij enkele plantdichthedenvoorhet derde achtereenvolgende jaar alleenzomersnoei toegepast.
Evenalshetvorig jaarbleek deze snoeimethodebijKarmijnvan grote invloed
tezijnopdekwaliteit,watvooral totuitingkwam inhet percentage vruchten
met scheurtjes.Het percentagevruchtenmet scheurtjesbedroeg ditjaarbijzomersnoei inplantdichtheden van 2,75 x0,80m (4000bomen/ha)en 1,50 x0,80m (8000
b/ha)resp.4,4 en 1,5 ènbijnormale snoei inplantdichtheden van 2,00 x 1,25 m
(4000b/ha)en 3,50 x 1,43m (2000b/ha)resp.9,1 en 13,4.De invloedvande
zomersnoei zal dekomende jarenverderwordenonderzocht.

Plantsysternen
BELICHTING
In 1974werden voorheteerst inperceel 7vandeproeftuin teWilhelminadorp,
waarvolveldsbeplantingenwordenvergelekenmet enkele rijen,lichtmetingen tussen
,inenonderdebomen gedaan.Ditzal omhetjaarwordengedaanomna tegaan
hoe licht enboomgedrag met elkaar samenhangen.Degevonden lichtwaarden inhet
gewasworden uitgedrukt alspercentage vanhetbovenhet gewas aanwezige licht.
Erwarenduidelijkeverschillen tussende lichthuishoudingen vandeverschillende
plantsystemenbijhet rasKarmijn opM.9.Zowasbijvoorbeeld onderbomen geplant
inenkele rijenop 3,50 x 1,43mnog 38%vanhetbovenhet gewas aanwezige licht
aanwezig enondereenvolveldsbeplanting op 1,50 x0,80 mnogmaar 23%.Debomen
op ditperceelwaren pas inhet derdegroeijaar.Verwachtwordt datde verschillen
in lichthuishouding nog groterzullenworden.Ook indebomenvande verschillende
systemenwerdenverschillen gevonden.Getrachtwordt de lichtwaarden inhet gewas
inverband tebrengenmetvruchtgrootte,vruchtkleur en andere eigenschappen,
zoals suiker-enzuurgehalten.
EXPERIMENTELE BEPLANTINGEN
Inhet raamvanhetwerk uitgevoerd doordewerkgroep Toekomstige OntwikkelingenFruitteelt,zijn in 1973en in 1974kleine oppervlakkenvan experimentele
beplantingen aangelegd.Hetbetreft zeer intensieve plantsystemen van 20.000tot
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ruim 70.000bomen perha.Innavolging van onderzoek inEngelandwordt nagegaan
wathet gedrag isvan dergelijkeboomkwekerij-achtigebeplantingen.

Windschermen
In 1969werd indeWilhelminapolder teWilhelminadorpeenwindschermenproef
aangelegdmet cultivars van iep,wilg enpopulier.Deopgenomen cultivars waren
door dewerkgroepWindschermen,welke inmiddels isopgeheven,uitgezocht opmogelijke geschiktheid voorwindschermen inboomgaarden.Hetmateriaalwerd opgekweekt
ophetBosbouwproefstation teWageningen.Er zijnelfpopulierecultivars opgenomen, enkelenog ondernummer.Als standaard zijn opgenomen de Italiaanse populier
(Populus nigra 'Italica')ende P.nigra 'Vereecken'.Van allenieuw opgenomen
populierenbleek alleende Populus alba 'Raket'eenaanwinst.Dezeboom groeit
zeer sterk engeeft dus snelbeschutting.Ook door degroeiwijze isdeze geschikt
voorwindschermboom. Als ongeschiktwerdenbeoordeeld: debalsempopulieren
'Geneva', 'Rochester', 'Oxford',2119C30,2058C30,de Populus deltoid.es 145A
573B 18endehybriden923Flevoen 2016Flevo.
Bij dewilgen isde Salix alba 'Liempde'alsstandaard aanwezig naast zesandereselecties.Van aldezenieuwe selecties kwamalleendewilg 'Tinaarlo'als
geschiktnaarvoren.Daarwaarwilgen inaanmerking komenvoorwindschermenkan
dezenog eens verderbeproefdworden.Niet geschiktbleken dewilgen 464Hongarije
, 503ZuidHollandseBiesbos,538JoachimDuitsland, 566Tuinzing en 573Tuinzing.
Bij deiepenkwamhetnummer 577 alsgeschikt naarvoren.Iepenzijnechter
duuromdathetveredeldebomenbetreft en ze langzamer groeien danwilgenenpopulieren.De iepen 'Commelin', 'Groeneveld',endenummers 494,543en 558bleken
ongeschikt voorwindschermen.
Ineenproef opdeproeftuin teWilhelminadorpgeplant inhet voorjaar van
1965met deelzensoorten: Alnus glutinosa
(zwarte els),A.incana (witteels),
A.aordata en A.spuria kwamde A.cordata alszeer geschikt naarvoren.Deze 'forse'
els groeit sterker dandeveel gebruikte zwarte els.Ditkanblijkenuitde
stamomtrek die op 21 februari 1974,dusnanegengroeijaren terplaatse,werd
gemeten.Destamomtrek gemetenop 1,50mwasbij de A.aordata 45,9 cmenbij de
zwarte els 25,9 cm.Debeide andere elzenwerden duidelijk overgroeid doorde
eerder genoemde twee,althans indeze proefwaar bomenvan devier soorten
steeds omenomwerden geplant.De stamomtrek van dewitte elswas 24,6 cmen
van deuitDenemarken afkomstige A.spuria slechts 11,7cm.Vande veelbelovende
A.aordata wordt teNisse eennieuwe proef aangelegdmet alsvergelijking de
zwarteels.

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

Vegetatieve

groei

VERTAKKING PLANTMATERIAAL
TeKapellewerd in 1974opeenboomkwekerijhetvertakkingsmiddel NC9634
beproefd opgroeiende oculaties van SchonevanBoskoop (SchmitzHübsch),Winston
enBenoni opM.9. Gespotenwerdmet 0,8%vanhetmiddel op 60of 70cmlengte
vanhet gewas.De resultatenwaren teleurstellend.
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Bij SchonevanBoskoopkonhet aantal scheuten gemiddeld perboom slechts
wordenverhoogd van 0,2 tot0,7.BijWinstonwaren deonbehandeldebomen geveerd
(3,1 zijscheuten perboom).Debespotenbomenkwamen echternietverder dan 4,1
en 3,2wanneer debomen opresp.60en 70cmhoogtewarenbespoten.BijBenoni
kwamen geenzijscheutenvoorbij de onbehandeldebomen enalleenbij debomen
behandeld op 60cmkwameenenkele zijscheut (0,2perboom) totontwikkeling.
WatbetreftWinston enBenoni zijn deze resultaten inovereenstemming met
1973.Schone vanBoskoop reageerde in 1973beter.Ditwijst eropdat devertakking inhet enejaarmakkelijker op tewekken isdaninhet andere.Het onderzoek
wordtmet anderemiddelenvoortgezet,omdatheteenwinstpunt zouzijnwanneer
de fruittelers geveerde éénjarige bomen zoudenkunnen planten.

Generatieve

ontwikkeling

VRUCHTZETTING DISCOVERY
Omdat devruchtzetting vanhet appelras Discoveryweleens tewensenoverlaat,
werd in 1973eenproef opgezet,waarbijmetenkele regulatorenwerd getracht de
zetting teverhogen.Op driejarigebomen opM.9 teKapellewerden onbehandelde
bomenvergelekenmetbomen die tijdens devollebloei (17mei)met 50dpmGAi,+7
ofmet0,30%Alar-85warenbespoten.De proef lag intwaalfherhalingenbij één
boom perveldje.De zetting indeproefwas goed.Hetbleek dat Gk^+j de zetting
juistverminderde, terwijlAlar-85geen invloedhad.Op 19juniwas de zetting
per 100bloemtrossen voor onbehandelde bomen 23,voorbomenbespotenmetGA^+y
14envoorbomenbehandeldmetAlar-85 23.Bij depluk (10augustus)waren deze
waarden indezelfde volgorde 18,12en 17.Dezebehandelingen lijkendusniet
zinvol.Elders zijnmetAlar-85betere resultaten geboekt.In 1974werdende
bloemtrossen van allebomen geteld.Het aantalbloemtrossenwasbij onbehandeld
127perboom,bijGAlt+7 152enbijAlar 114.Dewat geringere opbrengst aande
met GA^+7behandeldebomen in 1973maakte duseenwat rijkerebloei in 1974
mogelijk.
VRUCHTZETTING DOYENNÉDUCOMICE
Omdat devruchtzetting bijhet pereras Doyenné duComicemeestal teleurstelt,
werdenenkelebehandelingenmet regulatoren uitgevoerd,waarmee inhetbuitenland
bij andere pererassenwel eens successen zijnbehaald.Hetbetrefthiereen
herfstbehandeling methet auxine 2,4,5-TP,welke inde proef alofnietgecombineerdwerdmet debekende voorjaarsbehandelingmet GA^+y.Tevenswerd ook een
herfstbehandelingmetGA1|+7 onderzocht.Degedachte achter deherfstbehandelingen
is, dat daardoorhet auxine-gehalte indebomen indewinter enooknog inhet
voorjaar tijdens debloei zowordt verhoogd,datdit gunstig isvoordevruchtzetting.
Deproefwerd genomen opzesjarigebomen teDriewegen,veredeld opKwee A.
Nadepluk op4oktober 1972werdenbomenbespotenmet 20dpm2,4,5-TPof 25dpm
GAi,+7.D e behandeldebomenwerdenvoorjaar 1973- op 4meibij 50tot60%open
bloemen - aldannietgespotenmet denormale dosisvan 15dpmGA^+y.Geheel
onbehandelde bomenenbomen alleenbehandeldmet 16dpmGAi,7
+ inhet voorjaar
dienden alsvergelijking.Deproef lag intienherhalingenbij éénboomper
veldje.
De resultatenwaren teleurstellend. De toepassingenmet gibberelline beperkten
dezetting enigszins;deauxine-toepassingen verhoogdendeeerste zettingwat,
maarnietbetrouwbaar.Nade ruiechterwasbijallebehandelingen de zetting
zéér laag.Onbehandelde bomen droegennaderui 7vruchten per 100bloemtrossen.
De 'slechtste'behandelingwas deGAi,7
+ voorjaarsbehandelingmet 5ende 'beste'
behandelingwas de combinatievan auxine inhetnajaarmetGA^+y inhet voorjaar
met9vruchten per 100bloemtrossen. Genoemde verschillenwarenechterwiskundig
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nietbetrouwbaar.
Inhetvoorjaar van 1974werden debloemtrossenvan de proefbomengeteld.
Allevoorjaarsbehandelingenmet GAL,+7bleken,ondankshet ontbrekenvanmeer
vruchten,enigszinsnadelig tezijn geweest voor debloemknopvorming. Zohadden
onbehandeldebomen gemiddeld 615bloemtrossen perboom, tegen498gemiddeld van
allebomen die inhetvoorjaarvan 1973met GA.+_ warenbehandeld.
JUNIRUI DOYENNÉDU COMICE
De slechtevruchtdracht vanDoyenné duComice isvaakhet gevolg vanhetoptredenvaneensterke ruivan aanvankelijkwelgezettevruchten.Omna tegaan
ofdeze rui tebestrijden ismet groeiregulatorenwerd teWilhelminadorp in 1973
eenproefopgezet opnegenjarigebomen opKweeA.Twaalfbomenwerden op 24mei,
17dagennàdevollebloei,gespotenmet 25dpmGAlt+7. Twaalf onbehandelde bomen
dienden alsvergelijking.HetmiddelGA^+7werd gekozen omdathiermee de ruivan
Cox's Orange Pippin istegen tegaan.Op 28mei,nogvoor derui,was de zetting
bijbeidebehandelingen gelijk,namelijk 50vruchten per 100bloemtrossenbij
onbehandeldebomen en55bij debehandeldebomen.
Naeenenorme ruiwas de zetting zeer laag geworden.Bij deoogstwashetaantalvruchten per 100bloemtrossen indezelfde volgorde 6en 3,eennietwiskundig
betrouwbaar verschil.Dezebehandeling isdusweinigbelovend.Hoe slecht Doyenné
duComicekan dragen,werd indeze proefnog eens onderstreept,alsmenweet dat
denegenjarige onbehandelde bomennaeenredelijke eerste zetting (124vruchtjes
perboom)bij de pluk slechts gemiddeld 14vruchten droegen.

Chemische dunning
PRÉCOCE DE TRÉVOUX
In 1974werd opperebomen vanhet rasPrécoce deTrévoux te 's-Gravenpolder
Ethrel-A alsbloemdunningsmiddel beproefd.Op3aprilwerdbij 5tot 10%open
bloemen gespotenmet 0,1%of0,2%Ethrel-A.Ongedunde enhandgedunde bomendiendenalsvergelijking.De proef lag intienherhalingenbijéénboomperveldje.
Op9meiwas er alverschil tussen debehandelingen.Onbehandeldebomenhadden
384vruchten per 100bloemtrossen,bomenbespotenmet0,1%Ethrel-A 350enmet
0,2%Ethrel-A 291.Nade rui op 19juniwaren dezewaarden achtereenvolgens 171,
184en 152.Dedunning doorEthrel-Awas onvoldoende.Bladschadewerd nietwaargenomen.Hogere doseringenkunnen daaromnogeens onderzochtworden.
BENONI
OpvierjarigebomenvanBenoni opM.9 teWilhelminadorpwerdhet spuittijdstip
vanEthrel-A voor debloemdunning naderbekeken.Gespotenwerd 0,2%inhetballonstadiumvanhetmeerjarig hout (22april)of inditzelfde stadium vanhetéénjarige langehout (8mei)ofopbeide tijdstippen.Debomen stondenop 28aprilin
vollebloei.Onbespotenbomendienden alsvergelijking.Deproef laginelfherhalingenbij éénboom perveldje.Debelangrijkste resultaten zijnweergegeven in
tabel 5.Devroege Ethrelbespuiting dundemeer dande late.Twee bespuitingen
warenbeter danéén.Dit isechtergeen toegelaten toepassing.Ethrel-dunning gaf
ook aanleiding totietsmeervalkort voor de oogst.Indevolgordevan debehandelingen intabel 5vielengemiddeld perboom 1,5,3en 10vruchten.Doordat in
deze proef tijdig (14tot 31mei)ensterkwerd nagedund,werdeenzeergoede
vruchtgroottebereikt.
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Tabel 5.Resultaten chemischebloemdunning metEthrel-AopBenoni in1974.
Getallen zijn gemiddeldenvanelfbomen perbehandeling.
Behandeling

Bloemtr./
boom

Handgedund
210
0,2%Ethrel-A 22/4 209
0,2%Ethrel-A 8/5 208
2x0,2%Ethrel-A 210

Vruchtennagedund Vruchten geoogst
boom
934
205
346
152

100bloemtrossen s)
490
108
183
79

a
b
c
d

boom

100bloemtrossen

82
76
92
71

43
40
49
37

Kg/ Gem.vr.boom gew. (g)

11,8
10,7
12,0
10,6

144
141
130
150

x)getallen gevolgd door eenverschillende letter,verschillen betrouwbaar
(P= 0,05)
SCHONEVANBOSKOOP
In 1973werd bij SchonevanBoskoopmet 0,05%Ethrel-A eengoede dunningverkregen enmet 0,1% teveel dunning,terwijlAmid thingeenresultaathad. In 1974
werd deproefvoortgezet opde inmiddels elfjarigebomen opM.9 teBaarland.
De concentratie van0,1%Ethrel-Awerd verlaagd tot0,075%.Elkebehandeling vond
plaats opdezelfdebomen als in 1973.Debloei in 1974was verschillend voorde
diversebehandelingen;metname debomen die in 1973metEthrel-Awarenbehandeld
bloeiden rijker dandebomenvande overigebehandelingen.
In 1974werdEthrel-A gespoten op 13aprilbij eenenkele openbloem. Amid thin
werd op 13mei gespotenbij 6,3 mmgemiddelde vruchtdiameter. De zettingwas
licht.Amid thin (0,072%)dundeook dit jaarniet.Ethrel-A dunde inbeidedoseringen te sterk.Zowasbij ongedundebomenhet aantalvruchten per 100bloemtrossenbij deoogst 28endeopbrengst perboom 24,7kg,bijhandgedunde 23en 21,5
kg,bijmetAmid thinbespotenbomen 24en25,6kg,bij 0,05%Ethrel-A 11en
17,3kg enbij 0,075% Ethrel-A 11en 20,2kg.Ineen ongunstigebloeiperiode,
zoals in 1974,ishetkennelijk gevaarlijk opdit rasmetEthrel-A tedunnen.
GOLDEN DELICIOUS
Ineeneerste proef teWilhelminadorpwerden drienieuwemiddelen opdunnende
werking getoetst.HetbetrofhetmiddelPH 30-13,endemorfaktinen CME72.200en
CME 73.130.Het eerstemiddelwerd gebruikt in0,3% van de formulering,debeide
anderemiddelen inresp.0,24%en0,0015%. PH 30-13werd gespoten indevolle
bloei (1mei)ofvier dagennahet eindevandebloei (20mei). DeCME-middelen
tweewekennadevollebloei (15mei).
HetmiddelPH 30-13 gafduidelijk bladschade.Indebloei gebruikt dundehet
sterk,erna te licht.CME 72.200gafveel schade aanbladerenenscheuten en
«
dundeveel testerk. CME 73.130gaf lichtebladschade maar dundeonvoldoende.
Het laatstemiddel lijktwaard verdergetoetst teworden.
Ineen tweede proef opelfjarigebomenopM.9 teOvezandewerd dewaardevan
Ethrel-A voorGoldenDelicious verderonderzocht.Ethrel-Awerd zowelvroeg,bij
deeerste openbloemenophet ouderehout (23april), als laat,vierwekenna
vollebloei (29mei),toegepast.Bij devroege toepassingwerd 0,05% en0,075%
gebruikt,bij de late0,10%.Bij de late toepassingwas degemiddeldevruchtdiameter ophet oudehout 12,2mmen aande lange twijgen 7,0 mm.Ter controlewerd
opdit tijdstip ook 0,15%AArupsin gebruikt.Handgedunde enongedundebomendiendenalsvergelijking.De proef lagin tienvoudmet éénboomperveldje.
De resultatenvandezeproef zijnvervat in tabel 6.
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Tabel 6.Resultaten chemische dunning opGoldenDelicious in1974.
Getallen zijngemiddeldenvan tienbomen perbehandeling.
Behandeling

Ongedund
0,05% Ethrel-A (23/4)
0,075%
"
(23/4)
0,10%
"
(29/5)
0,15%AArupsin (29/5)
Handgedund 2)

Bloemtrossen/
boom

337
334
342
338
338
344

Kg/

Vruchten/100
bloemtrossen

7/6

bij oogst
2/10
1)

125
40
21
129
127
131

85
31
19
67
70
65 V

voor rui

a
c
d
b
b
b

boom

Vruchtgewi cht
(g)

% kgvan
vruchten
> 70mm

32,7
18,1
10,9
24,4
28,8
28,3

117
151
165
111
122
132

37
73
82
27
49
51

')Getallen gevolgd dooreenverschillende letterverschillenbetrouwbaar
(P= 0,05)
2)Per 100bloemtrossen 25vruchtenmet dehand gedund, perboom84
Beide vroegeEthrel-Abehandelingen dundenveel testerk.Ethrel-A is gezien
deze envroegere ervaringen dusnietbruikbaar alsbloemdunningsmiddelvoordit
ras.De lateEthrel-A toepassing dunde even goed als carbaryl.Beide gaveneen
dunning evensterk alshanddunnen.Het grotebezwaar vaneen lateEthrel-A toepassing isechter de remmende invloed opdevruchtgroei.Ondanks degoede dunning
was demaatsortering nogminder danbij ongedundebomen.Deze proefwijst dusuit
datEthrel-A zowelwatbloem- alswat vruchtdunning aangaatnietbruikbaar isop
GoldenDelicious.
Ineenderde proef teNisseop tienjarigebomenwerden carbaryl enNAAm alleen
of tezamenbeproefd.NAAmwerd indevormvan0,072%Amid thingespoten op 17mei,
vier dagennahet eindevandebloei.Devruchtenwaren toengemiddeld 4,6mmdik
ophet ouderehout ennog slechts 3,0mm ophetéénjarigehout.Carbarylwerd in
devormvan0,15%AArupsin toegepast op 29mei,datwas 28dagennavollebloei
bij eengemiddelde vruchtdiametervan 12,6mm ophetmeerjarigehouten 6,6 mm
ophetéénjarigehout.Ookbomen diebeidebespuitingen ontvingenkwamenvoor.
Ongedunde enhandgedunde bomen dienden alsvergelijking.De proef lag in tienvoud
bijéénherhaling perveldje.
Amid thin allééndunde zolicht dathet resultaat nietbetrouwbaarwas.
Carbaryl dundewelbetrouwbaar.De combinatiewas ietsbeter dancarbaryl alleen,
maarnietbetrouwbaar.DateenvroegeAmid thinbespuiting in 1973wèlenin 1974
niet dunde,ismogelijk een gevolg vanhet feit dat in 1973bij iets grotere
vruchten (7,3mm)werd gespoten dan in 1974 (4,6mm). Het onderzoek metdit,
voor degeïntegreerde insektebestrijding gunstigemiddelwordtvoortgezet.
Ineenvierde proef op achtjarigebomen opM.9 te 's-HeerArendskerkewerdhet
toepassingstijdstip van carbaryl nogeensbekeken.Gespotenwerd 0,15%AArupsin
op 15,20,24,29,35of 49dagennadevollebloei vanhetmeerjarigehout.
Devruchtdiameters opdespuitdata (15,20,24,29mei,4en 18juni)waren
voorhetmeerjarig hout achtereenvolgens 3,9, 6,3, 8,0, 11,5,14,9en 26,7mm
envoorhet éénjarigehout 2,8,3,7,4,5, 7,5, 10,2en 20,8mm.Demeeste dunning
werdbereikt naspuitenbijeenvruchtdiameter van 11,5mm ophet ouderehout.
Spuiten op 18junibleef zonderenig resultaat.De dunningsresultaten vandeze
proef stemmen overeenmet dievanvorige jaren.Demeeste dunningwordt bereikt
bij spuiten tussen 10enmaximaal 15mmvruchtdiameter ophetmeerjarigehout.

30

LAXTON'S SUPERB
OpvierjarigebomenopM.9 teWilhelminadorpwerdEthrel-Agetoetstalsbloemdunningsmiddel.Bij ruim 30%open topbloemenwerd 0,25%Ethrel-A gespoten (25
april)op twaalfbomen.Eenzelfde aantalbomen diende alsvergelijking.Dedunningwas te licht.Vandebehandelde bomenmoesten gemiddeld 66vruchtenworden
gedund,van onbehandelde bomen 78.Per 100bloemtrossenwaren dezewaarden 47en
56.Hogere doseringenverdienen daaromdeaandacht.
WINSTON
Opnegenjarige bomen opM.9 te 's-HeerArendskerkewerd degunstigebehandelingmet 0,3%Ethrel-Anog eens getoetst.Daarnaastwerd ook0,25%beproefd.
Gespotenwerd op25aprilbij 40% open topbloemen.Ongedunde enhandgedunde bomen
dienden alsvergelijking.Deproef lag in tienherhalingenbij éénboom per
veldje.Beide Ethrelbehandelingen dundentesterk.Mogelijk speelthierbij een
roldat de zetting lichtwas.Erwas geenhanddunning nodig.Onbehandelde bomen
hadden 79vruchten per 100bloemtrossen en droegen 23,2kg.Bomenbehandeld met
0,25%Ethrel-Akwamen slechts tot 38vruchten per 100bloemtrossen en 13,9kg.
Bij dehoogste concentratiewaren dezewaarden 32en 12,4kg perboom. Gezien
dit resultaatmoetbij ongunstigekoude bloei vangebruik vanEthrel-Aworden
afgezien.

Bestuiving
PERCENTAGE BESTUIVERBOMEN
Inhet najaarvan 1971 werd opperceel 27van deproeftuin teWilhelminadorp
eenproef geplantmet Cox'sOrange Pippin opM.9 alshoofdras enGolden Delicious
opM.9 alsbestuiver.Het perceel is doorwindschermen vanzwarte els verdeeld in
twaalf vakken.Inelk vak zijn 100bomen geplant,namelijk vijf rijenvan steeds
20bomen.Erzijn drievakken zonderbestuivers,drie/met 10bestuiverbomen, drie
met 20bestuiverbomenen driemet 60bestuivers.Het doelvan deproef isnate
gaanhoe groothet percentagebestuivers moet zijnvoor eenoptimale opbrengst.
In 1973was deopbrengsthogernaarmatemeerbestuivers voorkwamen enwerdhet
aantalCox's-ziekebomen dientengevolge kleiner.In 1974,het derdegroeijaar,
droegen debomen zeer goed enbestonden ergeen groteverschillen invruchtdracht
tussen deverschillende vakken.In allevakkenwerd tussende9ende 10kg per
boomgeoogst.Welwas erwatmeer dunwerknaarmatehet aantalbestuivers opliep.
Zomoesten indevakjes zonderbestuivers 82vruchten perboomworden gedund en
indevakkenmet demeestebestuivers 223.Degrote vraag ishoe de vruchtdracht
zalzijn ineenminder gunstig Cox's-jaar.Deproefwordtvoortgezet.
WAARDE SIERAPPELALS BESTUIVER
In 1974werdenvelekruisingenuitgevoerdmetverschillende sierappels op
Schone vanBoskoop.Hierbijbleken Malus 'Profusion', M.floribunda
en M.haooata
teleurstellende resultaten tegeven. M.'Liset'en M.'Hillieri'veroorzaaktenwel
eenbevredigende zetting. M.'Aldenhamensis'voldeed in 1974slecht,maar invoorgaande jaren istochwelgebleken dat deze cultivar goed stuifmeelbezit.Omdat
SchonevanBoskoop eenvroegbloeiendebestuivernodigheeft,lijkt M.'Liset'
voordit rasverderebeproevingwaard omdat deze in 1974vrijwel gelijkmet Schone
vanBoskoopbloeide,terwijl M.'Hillieri'wat laterbegon tebloeien.
VoorCox's Orange Pippinbleek M.'Profusion', evenals in 1973,eenslechte
bestuiver.
Gezien deervaringen teWilhelminadorp enelders opgedaan inde laatste drie
jaarmet dekwaliteit vanhet stuifmeel,debloeitijd en deschürftgevoeligheid,
zalhet onderzoek geconcentreerd wordenopde Malus cultivars: 'Aldenhamensis',
'GoldenHornet', 'Hillieri', 'Liset'en 'Prof.Sprenger'.
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OMENTPROEVENMET SIERAPPELS
In 1974werd op tweebedrijven (teWissenkerke en teLewedorp)bijhet ras
Cox'sOrangePippin sierappel alsbestuiver geënt involwassenbomen.TeWissenkerkewerd hiervoor 'Hillieri'gebruikt,teLewedorp 'Aldenhamensis'.Er zijn
driebehandelingen invierherhalingen aanwezig,nl. veldjes zonderbestuiver,
veldjesmetbijéén opde zesbomen eenomgeëntekoptak enveldjesmetbijéén
opdedriebomen een omgeënte koptak.Het doelvandeze proeven isna tegaanof
het omentenmet sierappels de opbrengstbeïnvloed eninwelke 'dichtheid'het
omentenmoet plaatsvinden.
SIERAPPELS INPOTTEN VOOR DE BESTUIVING
Opeenperceel teBorsselewaarnegen rijenSchonevanBoskoopnaast elkaar
voorkomen,werden tijdens debloei van 1974pottenmet Malus 'Aldenhamensis'
tussen debomenneergezet.Ditwerd zogedaan datvakken ontstonden opdemiddelstevijf rijenvan zesbomen lengte,waarinhet percentage bestuivers 0, 10of 33
bedroeg.Devakkenwaren gescheiden doorbufferstrokenvan driebomen per rij.
Elkebestuiverdichtheidkwam driemaalvoor.Het aantalbestuivers had in 1974
geenopbrengstverhoging totgevolg. Integendeel debomen invakjes zonderbestuivers droegen gemiddeld 266vruchten perboom,bij 10%was dit aantal 252enbij
33%bestuivers 241.De proefwordtherhaald.Op deplaats vandepotten isinhet
voorjaar van 1974 Malus 'Liset'geplant,omna 1975overbomen tekunnenbeschikken dieniet inpottenstaan.Bomen inpottenvragennamelijk veel arbeid inverbandmetwatergeven.
BESTUIVINGSWAARDE NIEUWE RASSEN
In 1974werdenverschillende veelbelovende nieuwe appelrassen,zoalsKarmijn
deSonnaville,Alkmene,Holstein,Jamba,Elstar,Septer,Jonagold enGloster
betrokken inkruisingenmet debekende appelrassen.Dit omdewaardevanhet
stuifmeel van denieuwe rassen tetoetsenenomgekeerdna te gaan of stuifmeel
van debekende rassengeschikt isvoor denieuwe rassen.Gezien deveelheid van
mogelijke combinaties zal ditwerk vele jarenvergen.De resultatenbehaald tot
enmet 1974zijnverwerkt inde 15eRassenlijst voorFruitgewassen.

32

DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUITTEKAPELLE-BIEZELINGE

J.Dijkstra,L.Nijsse enA.A.vanOosten
De ontwikkeling vandevroege glasaardbeienwas aanvankelijk gunstig.Voorbloei
kwambijhet rasGlasavrijwelniet voor.Een periode van donkerweer indeeerste
helftvanmaart veroorzaakte echtereen slechtebloemkwaliteit,waardoor dezettingvanGlasaongunstigwerdbeïnvloed.Deopbrengstvielhierdoor tegen.De late
rassen indekoudekas gavengoedeopbrengsten.
Opvallendwashet goede resultaatmet dedoorteelt vanRedgauntlet.Dekgopbrengst van de tweede oogstwashoog.Verlating van deoogst doorde teeltmet
gekoeldewachtbedplanten ofmet doordragende rassenwasweer geensucces.Dekgopbrengstenwarenerg laag.De spintaantasting, dievooralbij de teeltvandoordragende rassengrote problemenkan opleveren,lijktmet roofmijtentoteenaanvaardbaarniveautekunnenworden teruggebracht.
De plantenvan devollegrondsaardbeienwaren aande lichtekant.Doornachtvorst gingenbovendien de laatstebloemen verloren.Bij enkele rassenbevroren
zelfs deeerste vruchten.Dekg-opbrengstwashierdoormatig.
Indevollegrond gaf deverlate teeltmet gekoeldewachtbedplanten goederesultaten.De doordragende rassendaarentegenhadden veel te lijdenvande regen in
hetnajaarwaardoor de oogst voortijdig beëindigdmoestworden.
Het slechteherfstweer iserook deoorzaak van dat dewachtbedplantennaseptembervrijwel nietmeer groeiden,waardoor voor 1975slechtsmatige produkties
verwachtworden.
Deontwikkeling vande frambozenwasvroeg.Indebloeiperiodewashet echter
koud enschraalweer.Door degoedebeschutting op deproeftuin vielen deopbrengstenechternogmee.Vooralhet rasGlenClovavoldeed goed.
Ookbij de rodebessenbegon degewasontwikkeling vroeg.Doorhetkoudeweer
tijdens debloei ontstond echter eenzeer langebloeiperiode,vooralbij dewat
laterbloeiende rassen.Door de langebloeiperiodewas de zetting zeeronregelmatig.Vooralbij Stanzakwamen aanéén trosnaast overrijpebessen ook nogonrijpebessenvoor.
Ookbij dezwartebessengafhetkoudeweer tijdens debloeimoeilijkheden.
Erkwamvrijveel ruivoorwaardoor deopbrengsten tegenvielen.Bij dekruisbessen
was deproduktie goed.
Debrameoogst stelde teleur.Het gewaswas goed ontwikkeld maar door de slechte
weersomstandigheden inseptembermoest deoogstvoortijdig beëindigdworden.Dit
goldvooralvoor de late rassenSmoothstem enThornfree,waarvan zeker dehelft
vandevruchtenniet gepluktkonworden.Het risico van latebramerassenkwam
hierdoor in 1974duidelijk totuiting.
Inhetkadervandeoverplaatsing vanhetkleinfruitonderzoekvandeproeftuin
teKapelle-Biezelingenaar eenperceel opdeproeftuin teWilhelminadorp werden
voorbereidingen getroffen omin 1975en 1976ophetnieuwe perceelmethetonderzoek tekunnenbeginnen.Zowerd tenbehoeve van rassenonderzoek bij rodeen
zwartebessen plantmateriaal opgekweekt.Van rodebessen zijn 16rassenbeschikbaar,vanzwartebessen 26,waaronder IVT-selecties enDuitse enEngelse rassen.
UitAmerika enEngelandwerd een aantalbramerassen geimporteerd.Ditmateriaal
zalin 1975verderwordenopgekweekt.
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AFDELING KLEINFRUIT

Projekt PFW 5:Teeltonderzoek aardbei
J.Dijkstra,L.Nijsse enA.A.van Oosten

Glas aardbei en
Het onderzoek naar demogelijkheden totbeïnvloeding vandebloemknopontwikkelingwerd voortgezet.WachtbedplantenvanGlasawerdennahet oprooien 8,6,4of
0weken gekoeldbij -1°Cen6december 1973 indekas geplant.Evenals in1972/
1973bleek datdebloemknopontwikkeling tijdenshetkoelen geheelwordt stilgezet.
Bijhet forcerenwerd dusbegonnenmetbloeiwijzen inverschillende stadiavan
ontwikkeling.Dit leidde totverschillen ingroeienaantallenbloemen. Indit
jaar,metweinig ofgeenvoorbloei,had eenkoelperiode van6of 8weken eennadelige invloed opdeproduktie omdat er teweinigbloemenwaren.Mogelijk speelt
hierbij ookhet sombereweer tijdens debloei,waarvan dewat laterbloeiende
plantenwatmeer te lijdenhadden,eenrol.
Bij Redgauntlet ishetzelfde onderzoek uitgevoerd alsbijGlasamaarzowelmet
verse alsmet gekoelde vermeerderingsveldplanten. Debloemknopaanleg begon in 1973
veel later danin 1972.Degroei indenietnahet oprooienvanhetwachtbed
gekoelde objectenwasmeer gedrongen danvandeplanten diegedurende 4,6of8
wekenwaren gekoeld.Hetkoelenhad ookhiergeengunstig effect opdeopbrengst.
Langekoelingwasvooralbij degekoeldevermeerderingsveldplanten zeerongunstig.
Het gewas Redgauntletwerd doorgeteeld omeen tweedeoogst teverkrijgen.Dit
lukte in 1974erg goed,met eengemiddelde opbrengst van 3,6kg/m2. De verschillen
tussendeobjectenwarenergklein.Degekoeldevermeerderingsveldplanten gaven
eenweek vroegeremiddenoogst.
Dekonklusie isdat debloemknopontwikkeling inhetnajaargoed tebeïnvloeden
is. Heteffectvandegenomenmaatregelen op deproduktie isechterniet tevoorspellen.Deminimumtemperatuurende lichtintensiteit inwinter envoorjaar spelen
daarvoor een tegrote rolenzijnnauwelijks tebeïnvloeden.
Omdat inhetnajaarvan 1972soms groteverschillenwerden gevonden inde
bloemknopontwikkeling binnen één ras,isin 1973nagegaan ofhetmomentwaarop de
plant isgevormd invloedheeft opdebloemknopontwikkeling. De Ie,2een3eplant
aaneenuitloperwerden gemerkt enbestudeerd.Erwaren tussendeobjectengrote
verschillen ingewichtvandeplanten.Devariabiliteitbinnen degroepenplanten
was echterevengroot alsbij debeoordelingen in 1972,vooralbijhetras
Redgauntlet.Bijhet rasGlasawerden deopbrengstenbepaald. Dejongste,endus
lichtste planten,gavenbetrouwbaar dehoogste opbrengst.
Indekoude teelt isbijGorelladeinvloedvanhet aantalplantenperm 2 op
deopbrengst onderzocht.Bij gekoeldevermeerderingsveldplanten werden 4plantafstandenvergelekenmet 1plantafstand bijverse planten.Deplantafstand voorde
verse plantenwasberekend opbasis vanhet aantalkronen (neuzen)perm 2 enkwam
overeenmethet gemiddelde aantalkronen perm 2 bij deobjectenmet gekoeldevermeerderingsveldplanten. Perkroon omgerekendwas deopbrengstvandegekoelde
planten lagerdanvandeverse planten.Een ruimere plantafstand ging gepaardmet
eenhogere opbrengst perplant,maarmet een lagere perm 2 . Erkwambij deverse
plantenslechtsweinigverwelkingvoor.
Denateelt onderglasmet doordragende rassenmislukte door eenernstige spintaantasting.Dezekon latermet roofmijtenwelgoedworden onderdrukt.
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Evenals in 1973viel deopbrengst van denateeltmet gekoeldewachtbedplanten
onderglas tegen (0,4-0,8kg/m 2 ).Deze teelt lijkt zeerriskant.

Vol

legrondsaardbeien

Het teeltonderzoek richttezich geheel opdenateeltmet gekoeldewachtbedplantenendoordragende rassen.
Bij denateeltmetgekoeld plantmateriaal vanhet rasRedgauntletwerd deinvloedvanplanttijd enplantdichtheid nagegaan.De plantdatawaren 25mei, 11juni
en25juni, deplantafstanden (70+ 40)xresp.20,27,5en 35 cmop de rij.Een
latere plantdatumgafeen sterke oogstreductie,deopbrengsten perplantdatum
waren resp. 2,4, 1,3 en0,9 kg/m2.Dehoogste opbrengst perplantwerd steeds
behaaldbij dewijdste plantafstand.Dehoogste opbrengst perm 2 werd echter
steedsbehaald bijhetgrootste aantalplanten perm 2 .
Er isnog geenverklaring voor de sterke achteruitgang van dekg-opbrengstbij
verschillen inplanttijd van 14dagen.De indruk isechterwel datdekwaliteit
vandeplantenbij langerkoelen achteruit gaat.Onder enigszins gecontroleerde
omstandigheden tradmeerbloemknopverdroging opnaarmate deplanten langerbewaard
waren.Ook deveelal drogere enwarmereweersomstandigheden nahetplantenbijde
latere plantdata zijnwaarschijnlijk ongunstig.
IneenproefmetOstara enRabundagaveneengrondbedekking metzwart plastic
enmet stroevenhoge opbrengsten.De totale opbrengst perm 2 , resp. 1,5kgen
1,7kg,was laag,daar deoogst in septembervoortijdig beëindigdmoestworden.

ProjektPFW6:Gebruikswaardeonderzoek aardbeirassen
J. Dijkstra,J.Blommers,L.Nijsse enA.A.van Oosten

Glasaardbeien
Indevroege teeltwerdenvergeleken Glasa,Riva (Zb 6415), Mida (Zb 6443),
Zb 6712enIVT6808.Evenals vorig jaarbleken de rassenRivaenMida inproduktieen rijptijd tussenGlasaenGorellate liggen.Rivaisiets vroeger envaak
ookiets produktiever danMida.DeIVTselectie 6808isiets laterdanGlasa,
maar slechtsmatig produktief.Zb 6712was indeze proefhet laatst rijpendeen
produktiefsteras.
Indekoude teeltwerden een aantal selectiesmet Gorella enRedgauntletvergeleken.Dezeselectieshadden allemiddenoogstdata die 1à2wekenvroegerwaren
danvan de standaardrassen.Deproduktiviteit vandeselectieswas echtermatig
totslecht.
Ook debuitenlandse rassenBelrubi,Holiday,Sequoia enTiogableken onder
glas geenperspectief tebieden.Deproduktieswarenmatig endemiddenoogstdata
laat.
Onderplastickappen voldeed de IVTselectie 67100goed.De rijptijd vandeze
selectiewas ietsvroeger danvanRedgauntlet.Devruchten zijn grootenvan
goedekwaliteit.Het vroegstwaren indeze proefPrimellaenIVT6808,dochde
produktieswaren laagen devruchtenwarenklein.
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Vollegrondsaardbeien
Indevollegrond voldeed IVT67100minder danonderplastic tunnels dooreen
vrij lage produktie.Zb 6695gafeengoede produktiemet grotevruchten.Desmaak
vandezeselectiewas echtermatig.OokZb 6655was ergproduktief,niet alleen
inKapellemaar ook op andere proefplaatsen.

tiateelt
In denateeltmet gekoeldewachtbedplantenwerdenRedgauntlet,Gorella,
Sivetta,Tago,TamellaenTeniravergeleken.Het opbrengstniveauwasbij een
ruime plantafstand redelijk,nl. 1,5-1,8kg/m2.Erwaren slechts geringeverschilleninmiddenoogst.Tamella gaf dehoogste opbrengst,gevolgd doorRedgauntlet,
Gorella enSivetta.

Projekt PFW 7:Teeltonderzoek bij frambozen,bessenenbramen
J.Dijkstra,J.Blommers,L.Nijsse enA.A.van Oosten
Debodembehandelingsproef bij framboosmethet rasMailing Promise gafook in
het tweede oogstjaar geenopbrengstverschillen. Ook inhetonbehandelde object
was deopbrengst goednl. 166kg/are.
Inverbandmet deslechte zetting,dievaakbijhet rasMailing Promiseoptreedt,werd eenbestuivingsproef opgezet.Hierbijwerden tijdens debloei ineen
rij frambozenkooienmet enzonderbijen geplaatst. In dekooien zonderbijen
tradvrijwelgeen zetting op.In dekooienmetbijenwas dezetting goed.Boven
indeplanten dusbij devroegstebloemenwas de zetting indekooienmetbijen
duidelijkbeter danbijvrijebestuiving,nl.resp.90en 45%goed gezette
vruchten.Onder indeplantwas dezetting zowel indekooienmetbijenals
buitengoed (90%goedgezette vruchten).Doorgoedebestuivingsmogelijkheden en
beschutting kan dezettingbijMailing Promisedus gunstigbeïnvloedworden.
In desnoeiproefmet najaars-envoorjaarssnoeibij debramerassenHimalaya
enThornlessEvergreenwerdenin 1974geenverschillen inopbrengst gevonden.
Uit deplantafstandenproefblijkt dat ineenvolwassen aanplant vanHimalaya
deopbrengsten opeen ruime plantafstand inde rij (2,00m)evenhoog zijn als
bijnauwere plantafstanden (tot 1,00 m ) . De opbrengstwas nl.inalle objecten
210kg/are.
Voorhet vierde achtereenvolgende jaarwerd desnoeiproefbij rodebessenuitgevoerd.Lange snoei gaf gemiddeld over dezevierjaardehoogste opbrengst.Ook
demechanische snoei endevrij lange snoei gaven goede opbrengsten.Vooralhet
objectkorte snoeiblijft echter inopbrengst achter.
Dehaaghoogteproef bij rodebessenwerd in 1974 afgesloten.De invloed vande
haaghoogte opdeproduktiebleek geheel afhankelijk te zijnvan de groeikracht
van de rassen.Naarmate degroei vaneen ras zwakker isheefthetminder zinte
strevennaarhogehagen.Bijdezwak groeiende rassenMaarse'sProminent enRed
Lake gafeenhaaghoogte van 1,25m eenevengoed resultaat alshoogtes tot 2,00m.
Bij Stanzagafeenhaaghoogte van 1,50-1,75meengoed resultaat enbij de sterker
groeiende rassenJonkheer vanTetsenRondomwas eenhaaghoogte van 1,75-2,00m
optimaal.
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Indeplantafstanden-en stekproefbij zwartebes gafinhet 5eoogstjaar
weerhet objectwaarin de plantenwarengestekt op 30cminde rijdebesteresultaten,bij de rassenBaldwinHilltop (60kg/are)enBlack Reward (97 kg/are).
BijWellingtonXXXwas deproduktie van deop 1,50 gezette plantenhetbeste
(67 kg/are).

Projekt PFW8:Gebruikswaardeonderzoek frambozen,bessenenbramen
J.Dijkstra,J.Blommers,L.Nijsse enA.A.vanOosten
Het frambozeras GlenClova, indebodembehandelingsproef geplant alsbuffer,
gafeengoede opbrengst nl. 184kg/are.Devruchtenvan dit ras zijngoedbestand
tegennatweer;vruchtrotkwamniet voor.De pluk gaatmakkelijkmaar devruchten
zijn ietskleiner danvanMailing Promise.Wel lijkthetbij dit ras,geziende
sterkegroei,gewenst dejonge scheuten langerweg tenemen danbijMailing
Promise.
De rassenproefmet Mailing Promise,Schönemann,Glen Clova,SpicaenSirius
gaf deeerste opbrengst.Degroei vandenieuwe rassen SpicaenSirius viel tegen.
Ook deopbrengstenwaren laag,vooralvan Sirius.Demiddenoogstdatum van Sirius
was gelijk aan dievanhet late rasSchönemann,dat echterveel produktieverwas
(174kg/are). Bij Spicaviel devruchtgroottewat tegen,terwijlhet ras ookgevoeligbleek tezijnvoorvruchtrot.
Inde rassenorientatie metMailing Orion,Mailing Admiral,Veten enMultiraspa
vielen groei enopbrengst van alle rassentegen.
Van deNAK-B afkomstig virusvrij plantmateriaal van de rassenMailingPromise,
Rode Radboud enSchönemannwerdbeoordeeld opkorreligheid van devruchten.
Erwerd geenkorreligheid gevonden.
Het rassenonderzoek bijbramenwerd voortgezet.Door devele regen inde
herfstmoest de oogst van de late rassenvoortijdigbeëindigdworden.Deopbrengst vandeze rassen,SmoothstemenThornfree,vielhierdoor tegen,resp.126
en 131kg/are.De opbrengst vanHimalayawas 338kg/are,vanThornless Evergreen
234kg.Dehoge opbrengstvanHimalaya isenigszins geflatteerd doorde (te)
nauwe plantafstand van 2,00 x 1,50m, diealleen gehandhaafd kanblijven doorde
zwakkere groeivan dedoornlozerassen.
Uit dehaaghoogteproef rodebes (zie projekt 7,blz. 36)bleek ooknog eensde
produktiviteit van de rassen.Stanzableek ook indeze proefhet produktiefst.
JonkheervanTets gafeengoede produktie.Debeide zwakgroeiende rassenMaarse's
Prominent enRedLakewarenweinig produktief.Ook deproduktie vanRondomviel
tegendoorhet voorkomen vaneen aantal onvruchtbare struiken.
Indezwarte-besseplantafstandenproef (zie projekt 7,blz.37)valt degoede
produktiviteit vanBlack Reward op tenopzichte vanBaldwinHilltop enWellington
XXX. Gemiddeldwaren deopbrengsten resp.82,54en 56kg/are.
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Projekt PFW9: Teeltonderzoek blauwebes
J. Dijkstra,J.Blommers enA.A.vanOosten
Indeplantafstandenproef inHorst gafweer denauwste plantafstand (6000
plantenperha)dehoogste opbrengst.Voorheteerstwerd eendeelvandevruchteninkleinverpakking geveild.Perkg omgerekendwas deprijs van in 250grams
doosjes aangevoerdeblauwebessen ca.ƒ2,-hogerdanvanbessenaangevoerd in
5kg-kratten.
Ophetblauwe-besseproefveld inEvertsoord gafH Idehoogste opbrengst,omgerekend naar 1600struiken perha 6700kg (1973:4000 kg). De selectievanVanWell
G 71volgdemet 4000kg (1973:3200 kg). DeAmerikaanse rassenbleven doorveel
taksterfte sterk inproduktie achtermet opbrengsten van 100-1700kg perha.
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Projekt PFW10(IB 75):Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt
P.Delver
Inhetvoorjaarvan 1972iseenproef aangelegdwaarin deinvloedvande
plantdichtheid endebreedte vande onbegroeideboomstrook op destikstofbehoefte
van appelswordt onderzocht.Hetproefras isSchonevanBoskoop opM.9met Benoni
alsbestuiver.
De plantverbanden zijn:beddenteelt (zes rijen,met 3430bomen perhaboomgaard
inclusief paden)enenkele-rijteelten 300x 102cm (2930bomen/ha), 355x 136cm
(I860b.)en 395x 205 cm (1110 b ) . Bij de laatste drie systemenwaren deboomstroken respectievelijk 150of30, 180of36en 200of40 cmbreed.Bij devier
plantverbandenwerd verschillend gesnoeid,bij dewijdstehet sterkst om snelmeer
draaghout teverkrijgen ende aanplant snellergesloten tekrijgen.Zowerd inde
genoemde volgorde nahet planten tot99,94,87en 73cmhoogte boven degrond
ingesnoeid.
Debemesting van0, 70,140,210of 280kgNperhabreedwerpig, veroorzaakte
ook in 1974,het derdegroeijaar,groteverschillen inkleurenN-gehaltevande
bladeren.NaarmatemeerNwerd gegevenensterker gesnoeid (dusbij dewijdebeplantingen) enbijbredeboomstroken,werdenhogereN-gehaltenaangetroffen.
Deze liepenalin 1973uiteenvan 1,73% (300x 102cm,smalleboomstrook,0N)tot
2,32% (beddenteelt,280kgNperha).
De produktie perboomvertoonde in 1974een duidelijk verbandmet debehandelingen.Gemiddeld over alle stikstofgiftenwerd geplukt:bij debeddenteelt 10,3
kg; bij deplantverbanden 300x 102,355x !36en 395x 205 cmresp.8,4, 11,0en
10,0kg ingevalvanbredeboomstroken en4,8,6,5 en6,0 kg ingevalvan smalle
boomstroken.Concurrentie door degrasbaan,verschillen in lengte draaghout door
verschillende snoei engrotere luwtebij debeddenteelt hebben tot dezeverschillenbijgedragen.
Tenslottehing deopbrengst ook samenmet deN-toestand vanhet gewas:bijde
smalleboomstroken nam deopbrengst perboom tussenN inhet blad= 1,75%en2,15%
met 42%toe.Bij debredeboomstrokenwerdbijN= 2,30% 11%meergeplukt danbij
N= 2,10%.
Opeenbedrijf teNumansdorpwerden innovember 1971 plantgatbehandelingen uitgevoerd.Dezebestonden uithetwel ofniet toevoegenvan4,5 literpotgrond,40
tot 160gorganische stikstofmest Gekro inof (nahet planten)ophet plantgat,
ofstalmest rond destam.De laatste toepassinghad in 1974eeniets gunstig
effect op deopbrengst vanCox'sOrange Pippin opM.9.Stalmest rond de stamhad
bovendienhet percentage K indebladerenverhoogd, in 1972, '73en '74resp.met
0,04,0,19 en0,17%.Daarnaast veroorzaakte stalmesthogere stikstofgehalten,
vooral inheteerstejaar.
Ineen oriënterende proef teWilhelminadorpwerdhetverbandnagegaan tussende
dagelijksewaterafgifte bij druppelbevloeiing enhetvolume bevochtigde grond.
Door toepassing vanhet systeem 'Volmatic' (40cm lange slangetjes ingebracht in
dehoofdleiding,waterafgifte +_ 1liter/uur)envanverschillende duurvandruppelenwerd eenvariatie bereikt van ca. 1,5 tot 15literwater per druppunt perdag.
Naenkelewekenwerd debevochtiging door droging vangrondmonsters nagegaan.
Op deze zavelgrond die op60à70cmdiepte overgaat innietbewortelbaar zand,
namhetvolume bevochtigde grond (meteenverhoging vanhet gewichtspercentage
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vochtvanminstens 2%),waargenomen tot 60cmdiepte,boven 8à 10liter perdag
niet duidelijk toe.Ditbedroeg dan 250tot 500literbij eendiametervanhoogstens 120cm.Bij groterewaterafgiften,b.v.van 20liter ofmeer perdag,zal
een steeds groter deelvanhetwater viascheurenenwormgangen ongebruikt naar
deondergrond afstromen,vooral opondiepe profielen.Pleksgewijze verschillen in
doorlatendheid veroorzaken danbovendien groteverschillen inbevochtigde volumina. Bij 15literper dag liepen dezeb.v.uiteenvan 100tot 600liter.
Hetonderzoek naar debemesting vangrasstroken ineenproefveldmet peren
(Conference,Doyenné duComice)teWilhelminadorpwerd in 1974afgesloten.Er
werd ditjaarnietmeerbemest,debomenwerden eind 1974gerooid.Van 1965af
werdhier opdegrasstrook 0,90,180,270of 360kgN perhagegeven,incombinatiemet 0of 240kgN opdeboomstrook. De opbrengstreactie,gemiddeld over
1968 t/m 1973,liet eenverschil tussenbeide proefrassen zien,datwaarschijnlijkopeenverschil inworteluitbreiding onder degrasbaanberust.Bemesting op
deboomstrook gafbijhetminst sterk groeiende,produktieve ras Conferencebij
elke stikstofgift ophet gras eenduidelijke opbrengstverhoging dievarieerde
van 21%(bij0N opdegrasbaan) tot9% (bij 180tot 360kgNophet gras). Het
sterker groeiende,minder produktieve rasDoyenné duComicevertoonde een lagere
stikstofbehoefte.Methoge giften alleen op degrasbaan (180-360kgNperha)
kondenhier evenhoge opbrengstenwordenbereikt alsmetbemesting uitsluitend
opdezwartstrook. Dit resultaatmoetwellicht mede aansterkereworteluitbreiding onder degrasbaanworden toegeschreven,waardoor debemestingen opboom-en
grasstrook elkaarkunnenvervangen.
In 1972en 1973werd indit proefveld eenduidelijk verband aangetoond tussen
debij grondonderzoek gevondenhoeveelheid nitraat inonbemesteboomstroken ende
stikstofbemesting op degrasbaan.Ditverband ontstond doorhet vrijkomenvan
nitraat uit verschillende hoeveelheden verterend,op deboomstrook gebracht gras.
In 1974werd nietmeerbemest.Het genoemde verbandwerd toenooknietmeergevonden. Ditwijst opeenvrij snellevertering vanhet gras.
Kort vóórhet rooienheeft tenslottenog eenonderzoek plaats gevondennaar
deperforatievan zwart-engrasstroken doorgrotewormen (gatenmet eendiameter
vanminstens 2,5 mm). Op 10cmdieptebedroeghet aantalwormgangen op deboomstrookhet dubbelevandatonderhet gras.Bemesting ophetgras gafeveneens een
verdubbeling vanhet aantalwormgangen,wat aan groterebeschikbaarheid vanorganischvoedselmoetworden toegeschreven.De doorlatendheid van degrond,vastgesteld ininfiltratieproefjes,nam duidelijk toemethet aantalwormgangen.

Projekt PFW11(IB111): Betekenisvan stikstof vooropbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver
Sedert 1970zijn opeenbedrijf teNumansdorp giftenvan 150kgN perha inde
vormvankalkammonsalpeter+kalksalpeter,Gekro 10-5-0ofGekro 12-4-6 (meststoffenvandierlijke oorsprong)met onbemest vergeleken. Onbemestbleefbij Golden
Delicious 6,5%,bij Cox's Orange Pippin 1,5%inopbrengst achterbijkalksalpeter,
gemiddeld over 1972t/m 1974.Demeststoffen gavengeen onderlinge verschillen
tezien.Gekro isgeen duidelijk langzameremeststof dankalkammonsalpeter,al
blijftbij deeerstgenoemde hetnitraatwel langer indegrond aantoonbaar.
Onbemest leverdemeer gladde,beter gekleurdeGoldenDelicious vruchten open
minder stipbij Cox's O.P..Debemestingkan opdeze opdrachtige grondwaarschijnlijkwelwordenweggelaten.
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Eenproef indeWilhelminapolder, overdeinvloed van debemesting vanzwartengrasstroken opdeappel James Grieve (Lired)werd afgesloten.Evenals invorige
jarenkongeen positief effectvan stikstof opdeopbrengstworden aangetoond.
Op deonbemesteveldjeswerd 27,7kg,opdebemeste gemiddeld 27,2kg perboom
geplukt.HetN-gehaltevan debladerenbleef opdeonbemeste veldjes slechts weinig achterbij datvandebemeste veldjes.Ditkanwijzen opgoedebuffering van
de stikstofvoorziening,wellichtheeft ook sterke snoeinivellerend gewerkt.
IndeinprojektPFW 10 (zieblz.40)vermeldebemestingsproef met perente
Wilhelminadorp,waarin in 1974geenbemesting meerwerd gegeven,isop devroegere
proefrassen Conference enDoyenné duComice en indebufferrijen ophet rasBeurré
Hardy eenuitgebreide proef uitgevoerd overhet effect vanbladbespuitingen.Aanleidinghiertoewas devraag of aanhetmiddelWuchsal alsbladvoedingsmiddel
waardemoetworden toegekend.Erwerd tussen 26aprilen 8juli achtkeergespotenop totaal 940bomen.Debehandelingenwaren:
1.bespuitingenmetwater+uitvloeier;
2. idemmet ureum opbasisvan dezelfdehoeveelheid N als inbehandeling 4,nl.
0,11%ureum;
3.idemmet 0,5% ureum;
4.idemmetWuchsal 6literperha.
Debehandelingen 2tot4,envooral 3,veroorzaaktenwel ietshogere stikstofgehalten indebladeren,maaropbrengstverschillen tradenniet op.Datwas ook
niethet geval alsbomen,die tengevolgevanvroegerebehandelingen (geenstikstofbemesting sedert 1965)lagereN-gehalten indebladerenbezaten,apartwerden
gehouden.
Metkristallijn ureum enureumgecoatmet een formaldehyde-preparaat werdenin
verschillende appel-enpereaanplantingenkleinebespuitingsproefjes uitgevoerd.
De concentraties liepen opvan0,5 tot 1,5%ureum.Dehoogste gavenzeer lichte
bladverbranding tezien.Bij peerwas een iets ongunstig effect vande coating
waarneembaar,echterkleiner danhet effect van de concentratie,bij appel lieten
beide ureumproduktenbijhoge doseringen dezelfdeverbranding zien.

Projekt PFW 15: Chemische onkruidbestrijding b i j groot f r u i t
P.J. Bolding
Op deproeftuin teWilhelminadorp isdeproefmethet rasJames Grieve (Lired)
opMM.106in 1974voorhet laatst uitgevoerd. Sindshetvoorjaar van 1965zijnin
deze proef demiddelen simazin,atrazinendiuron indrie doseringen,3,5en8
kg produkt perha,toegepast.Verderwaren de objecten Prefix (60,80en 100kg
produkt per ha), 'onbespoten-bewerkt'en 'bespoten-onbewerkt' (Gramoxone engroeistof)opgenomen.Over de tienproefjaren gerekendhebben dehoogste doseringenvan
simazin,atrazinenPrefix aanleiding gegeven totoogstreductie. 'Onbewerkt-bespoten'bleef omniet geheel duidelijke redenensterk inproduktie achter.Eind 1974
zijn debomen gerooid.Opéénboomstrook zal eenherinplantproef met Schonevan
Boskoop opM.9worden uitgevoerd.
De proef te 's-HeerHendrikskinderen,waar onderoudere appelbomen (Tydeman's
E.W.)het onkruidbestrijdingsmiddelRoundupwordt vergelekenmet amitrol,
Gramoxone enonbehandeld,werd openkele databeoordeeld ophetonkruidbestand
(voornamelijk kweekgras).Drieweken na de toepassing innovember 1973was een
duidelijk effect vanRoundup enGramoxonewaarneembaar. Rond debloeiwaren alle
objecten,uitgezonderd onbehandeld, redelijk schoon.De objecten Roundup,amitrol
enGramoxone zijn toenmet simazinbespoten.Later,injuni,was naast onbehandeld
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ookhet object Gramoxone sterk vervuild. Roundupwashet schoonst,hoewel ook
hierduidelijkhergroei vankweekgras optrad.Het object amitrolnameentussenpositie in.Inhet najaarwaren tussendebehandelde objecten geenverschillen
meer tezien.Onbehandeld waswelhetmeest vervuild.
Indezomer (25juni)werden oponbeteelde, sterkvervuilde grond demiddelen
MCPA (4liter/ha),MCPP (4liter/ha)en2,4-D (2l/ha), allegemengd metRoundup
(6liter/ha), toegepast envergelekenmet eenbespuiting metalleenRoundup.
Demengsels gaven eenmatige totgoedebestrijding vandeonkruiden tezien.
Hetmiddel Roundupbestreed kweek-envarkensgras goed,maarwerkte niet tegen
akkerpaardestaart.
OpDoyennéduComiceenConference (5egroeijaar)werd indezomernagegaan
ofgroeistoffen enRoundup,beide indubbele doseringen opdegrond gespoten,
schade aanhet gewaskunnenveroorzaken.Gedurendehet groeiseizoen zijn geen
groeistoornissenwaargenomen.
Inhet voorjaar van 1974isonder ca.twaalfjaaroude perebomen (Beurré
Hardy)eenproef genomenmetGramoxone gemengdmet simazin,simazinna ca.drie
weken gevolgd doorGramoxone,Roundup gemengdmet simazinen simazinna ca.drie
weken gevolgd doorRoundup.DebespuitingenmetGramoxone ensimazinvoldeden,
zoalsverwacht,goed.Hetmengsel vanRoundup en simazinvoldeed aanvankelijk ook
goed doorde snellewerking vanRoundup,later inhet seizoenwas ditobject
echterweer sterkvervuild.Het object simazin gevolgd doorRoundupbleef goed
schoon.Alsneveneffectwerd eenduidelijke remming vandewortelopslag vanKwee
Awaargenomen indeobjectenwaar Roundupwas toegepast.

Projekt PFW 16:Chemische onkruidbestrijding bijkleinfruit
P.J. Bolding
Op deproeftuin teKapelle-Biezelingewerd ineenzomerteeltmet gekoelde
aardbeiplanten vanhet rasRedgauntlet een proefgenomenmethet onkruidbestrijdingsmiddelBladex.Inde proef zijn deobjectenVenzar 1,5kg/ha,simazin 0,75
kg/ha,Bladex 1kg/ha,Bladex 2kg/ha enonbehandeld opgenomen.Debespuitingen
zijneenweek nahet planten (28mei)oponkruidvrije grond uitgevoerd. Inalle
bespoten objectenwas deonkruidbestrijdinggoed. Inhet objectBladex 2kg/ha
tradnogalwat schade opaan debladranden (enkeleplanten gingen dientengevolge
dood),wat danook aanleiding gaf totoogstreductie.

Projekt PFW 35 (IB 216): Relatie tussen kaliumgehalte van appelblad en grond
P.Delver
Bijhet achterwege latenvandegrondbewerking, zoals gebruikelijk bijde
grasstrokenkultuur, ontstaan indeboomstrook zogenaamde 'kaliprofielen':de
bovenste lagenvanenkele cmdikteworden aanzienlijk kalirijker dan dediepere
lagen,doordatkalium,dieuitverterend gras enblad vrijkomt,aandekleidelen
wordt geadsorbeerd. Deze rijke laag,hoe dunook,heeft grote invloed op dekalivoeding van devruchtboom. Dit iso.a.gebleken uithet effect van frezenopde
boomstrook.Ditveroorzaakt eendaling vanhetkaliumgehalte vandebladeren en
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tevens eenvermindering van destipgevoeligheid bijb.v.Cox'sOrange Pippin
appels.
Omde invloedvan dekalirijkdom op dekaliopname tebestuderen iseen potproef
uitgevoerd. De pottenwerden gevuldmet grond afkomstigvanverschillende lagen
van toenemende diepteuit deboomstrokenvande inprojekt PFW 10(zieblz.40)
vermelde grasstrokenbemestingsproefmet peren.Bemonsterd werden stroken grenzend
aanonbemeste enzwaarbemeste grasbanen (resp.0Nen 360kgN perha,met zeer
kleine resp.grote grasprodukties gedurende 10jaren). Hetbetrof lagen tussen0
en 30cmdiepte.Dekaligehalten (K-HC1)varieerdenhierinvan 40resp.48mgK 2 0
per 100ggrond indebovenste 2cmtot 18à 25indeondergrond op 20-30 cm
diepte.
SchonevanBoskoop,als tweejarigboompje geplant,reageerdemetkleur en
grootte vandebladeren duidelijk op deherkomst vandegrondlagen.Daaruitbleek
o.a. dat de0-3 cm laag duidelijk stikstofleverend is (standcijfervoorkleurvan
hetblad: 6tot 7,5;bij ondergrond: 5tot5,5).Eenkalibepaling inbladerenvan
bomen ingrond uit de lagen0-2 en 20-30cm leverde gehaltenopvan resp. 1,86 en
0,93%K.Deverschillende grondlagen leverendus een zeerongelijkebijdrage aan
dekalivoeding van devruchtboom enhet isduidelijk dat ondiepe grondbewerking,
zoals trouwens reeds isbewezen,een daling vankaligehaltenmoetveroorzaken
omdathierbij opname uit de rijkebovenlaagwordt verhinderd.
Deze invloedkomt ook regelmatig naarvorenindebodembehandelingsproefmet
Cox's Orange PippinopM.9 teOosthuizen.Inditproefveldwordt deinvloed van
onkruidbestrijding door frezenofherbiciden enhetbrengenvangemaaid gras op
deboom- of degrasstrook bestudeerd (zieprojekt PFW 49,blz.45).In 1974werden
voorhet eerstverschijnselenvankaligebrekwaargenomen enwel dichtbijeen
vochtconcurrerende haag populieren opveldje 33 (grondbewerking opdeboomstrook,
mulchen opde grasstrook, stikstof opdezwart-endegrasstrook). De lagekalitoestand van dezebomen isdus indehand gewerkt door devolgende factoren:
1.droogte;2.geenkalibemesting gedurendevele jaren;3.geenbeworteling inde
0-6 cm laagvan deboomstrook;4.geen aanvoer op deboomstrook vankali uit
mulch;5. stikstofbemesting.
In deze proef zullendestikstofgiften,gevarieerd naarbemesting opboom-en
grasstroken,wordenvervangen doorkalitrappen.

ProjektPFW49(IB305):Stipinappel
P.DelverenA. Pouwer
Bijhetbodemvruchtbaarheidsonderzoekwordt steedsmeer aandachtbesteed aan
deinvloed vandeplantevoeding op degevoeligheid vandevruchtenvoorafwijkingen tijdens debewaring,vooralvoor stip enzacht.Daarom isditonderzoek in
een apart projekt ondergebracht dat alle activiteiten zalomvattenvoorzover
direkt of indirekt verbandhoudendmet devoeding vandeboomendevrucht ende
relatiemet de genoemde afwijkingen.
Een deelvanhet onderzoekbetreft de invloed vanbodemfactoren,bemestingen
bodembehandeling.Eengroot deelis ook gericht opdevoorspelling van destipgevoeligheid enhet daaruitvoortvloeiende pluk-enbewaaradvies opgrondvaneen
beoordeling vanboomfactoren engewasanalyse-gegevens.Bij deze voorspelling
wordt thans uitsluitend van debladanalyse gebruik gemaakt,waarbij vooralde
K +Mg/Ca (eq/eq)-verhouding alsmaatstaf geldt.Voordeel is,datdebladanalyse
tevens eenbasis verschaftvooreenbemestingsadvies.
Indekomende jaren zal daarnaast ook aandachtwordenbesteed aande relatie
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tussen desamenstellingvandevrucht endegevoeligheid voorstip.Devraag is
of ineenvroeg stadium,b.v.omstreeks 1augustus,de samenstelling vanvruchten
eenbetere indicatie vanstipkansenkangeven dandievanbladeren.Inverband
hiermee is in 1974een landelijk onderzoek opgezet opvijftien proefplekkenmet
Cox'sOrange Pippin opM.9.Hieropwerd o.a. devruchtgroei vervolgd vanafde
bloei tot aanhetbereikenvaneengemiddeld vruchtgewicht van 60gram.Ditmoment
wordt omstreeks eind julibereikt.De snelheid vandevruchtgroei (afhankelijk van
debodemomstandigheden,hetweer endevruchtdracht)zoutheoretisch negatiefmet
de toevoervan calciumnaar devrucht en dus positiefmet degevoeligheid voor
stipmoetenzijngecorreleerd.Het aantal dagentussenvollebloeienhet 60gvruchtgewicht,gemiddeld voor allevruchten,bleek onderpraktijkomstandigheden
echterweinig tevariëren (vanca.82tot91 dagen), ennietvoldoende exactvast
testellen,zodat dit gegevenwel geenhouvast zal biedenvoor de voorspelling
van de stipgevoeligheid.
Dehoeveelheid Capervrucht,eind juli, liepuiteenvan 4tot 6,5 mg,wat
slechtsweinigminder isdanbij deplukwordt gevonden.Eenvoorspelling vande
stipgevoeligheid opgrondvandezehoeveelheid Cakwam redelijk goed overeenmet
devoorspelling opbasis van debladanalyse,zijhet datmet de totnu toebekende
criteriabij devruchtanalyse een iets lagere stipgevoeligheid zouwordenvoorspeld danbij debladanalyse.
Erwerd opdrie dataperproefplek geplukt;insamenwerkingmethet Sprenger
Instituutwerd eenbewaarproef opgezet.
Ineenperceel Cox's OrangePippin indeWilhelminapolder zijn tussen24mei
en25augustusmet tussenpozenvan tiendagenmonsters verzameld vanvruchtenmet
uiteenlopende groeisnelheid enpositie.Bedoeling is,omde invloed vandegroeiomstandighedenbinnendeboomopdemineralenhuishouding vandevruchtnader te
lerenkennen.
Eendergelijk opdevariabiliteit vandeminerale samenstelling gerichtonderzoekwerd ookuitgevoerd metWinston appelsbijnormale pluktijd.Van300vruchten
werden positie engroeiomstandighedennauwkeurig omschreven.Voorlopige analysegegevens vandezevruchten laten eenonderlinge variatie inkaligehalten zienvan
0,60 tot 1,20%K,inmagnesiumgehaltenvan0,023tot0,046%Mg enincalciumgehaltenvan0,018 tot0,045%Ca.
EenpartijGoldenDelicious appelsmet ernstigboomstip bij deplukwerd voor
eendeelenkeleweken indekoelcel,voor een ander deel ineenschuurbewaard.
Dematevan stipnam toteind novembernogwel iets toemaarniet veel. Nabewaringwerden devruchtennaaraantasting inklassen ingedeeld engeanalyseerd.
Tussen degraad van stip endekalium- en calciumgehaltenbleek eennauwesamenhang tebestaan.Vruchten zonder stip,sortering 75-80mm,hadden gehalten inde
droge stofvangemiddeld 0,71%K en0,022Ca.Bij vruchtenmetmeerdan20stippen
was dit 0,99%K en0,015% Ca.Ookbij analysevangedeelten van devruchtkwamen
groteverschillennaarvoren.De laagste calciumgehaltenkwamen dicht onderde
schilenaandeneushelftvoor.Ook dekaligehalten namenvanbinnennaarbuiten
af,maarbij vruchtenmet stipwas ditgehaltevlak onderdeschil relatiefhoog.
Insamenwerking metde afdeling Fysiologiewerd teWilhelminadorp eenoriënterende proef uitgevoerd over de invloed vanvruchtdunning bij Cox's OrangePippin
opdeminerale samenstelling vandevruchten enopde gevoeligheid voor stipbij
bewaring.Erwerd gedund doorbespuiting vier dagenvóór devollebloeimet 0,08%
Ethrel (eennormale dosering is 0,05%); daarnaastwerd driewekennavollebloei
met0,15% carbarylgespoten ofwerdhandgedund op25juni.Het dun-effect van
Ethrelwas sterk,vooralbijbomen dieopdebespuitingsdag, 25april,nogmaar
weinig openbloemenhadden.Bijbomenmetminstens 70%openbloemenwashet effect
veelgeringer.DeEthrel-behandeling heeft uiteindelijk veel grotere vruchtenopgeleverd (149g)danonbehandeld (120 g ) , carbaryl (125g)ofhanddunning (130g ) .
Het effectvanhanddunningwerdbijmetingenvan devruchtgroei pasnahalfjuli
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goedmerkbaar.Uit analyses vanvruchtengeplukt op 19septemberbleek,dat
Ethrelhetkaligehaltehadbeïnvloed. Ditbedroeg 0,84%K tegenover 0,76%bij
onbehandeld. De calcium-enmagnesiumgehaltenwarenvrijwelnietveranderd (resp.
0,034% en0,035% Caen0,047% en0,045% Mg). Carbaryl enhanddunninghebbengeen
aantoonbare invloed op devruchtsamenstelling gehad.
Ophet perceelwaarvanaf 1962de strokenbemestingsproef met perenheeftgelegen (projektPFW 10,blz. 40),wordt in 1975eenproefbegonnenmet Cox's Orange
PippinenSchonevanBoskoop opvirusvrije onderstammen.Hierin zalde invloed
vangrondbewerking op deboomstrook,demulchmethode,kalibemesting endruppelbevloeiing op stipenzachtworden nagegaan.Inverbandmet debeperktebeschikbaarheid van plantmateriaal zullendebufferrijenpas eenjaar laterkunnen
wordengeplant.
Metvruchtenvan debodembehandelingsproef teOosthuizenwerdweer eenbewaarproef uitgevoerd.Dezewerden op 22januari 1974geruimd. Chemische onkruidbestrijding (geengrondbewerking) in combinatiemetmulchen opdeboomstrook gaf
gemiddeld 6,4% stip,incombinatiemetmulchen op degrasbaan 3,6%. Grondbewerking
gafbij dezemulchmethoden resp.3,4 en 1,8%stip.Erwerdenweer op uitgebreide
schaalblad-envruchtanalyses uitgevoerd en critische gehaltenvoorkalium en
calciumvastgesteld. Erbestond eengoede samenhang tussenhet percentage stipen
deCa-enK-gehalten indevruchten,tussendeK-gehalten inbladeren envruchten
entussen stip enhetK-gehalte inhetblad.Stipvrijwaren devruchten pas als
hetkaliumgehalte indebladeren lagerwasdan 0,9%.
Inde opbrengst van 1974kwameen sterkerongunstig effect van grondbewerking
opdeboomstrook tenopzichte van chemische onkruidbestrijdingnaarvoren (9%)dan
invroegere jaren (gemiddeld 2%), watmethet drogevoorjaar inverband kanhebben
gestaan.
In 1973werden doorA.Pouwer (CADvoordeFruitteelt)enS.Bommeljé (CADvoor
Bodemaangelegenheden,Tuinbouw)op ruim 100bedrijven in ZuidwestNederland grondenbladmonsters verzameld vanpercelenmet Cox's OrangePippin enGoldenDelicious
opM.9.Bedoeling isdebladanalyse indepraktijk teintroduceren en tevens een
indruk tekrijgenvan devruchtbaarheidstoestand van degrond envanhet gewas in
dit gebied (ziehetvorige jaarverslag).Dit onderzoekwerd voorwat debladmonsternamebetreft in 1974herhaald. Dekaliumgehalten lagenvoorbeide rassenen
jaren opeenzelfde niveauenwarenvoorbeide jarengoed gecorreleerd. Opzeker
dehelftvandebedrijvenmoethetkaliumgehalte inhetblad inverbandmet de
'kansopstip alshoogwordenbeschouwd. De calciumgehaltenwarenvoorbeide jaren
eveneens goed gecorreleerdmaarminder nauwdandekaliumgehalten.Het percentage
Cawas in 1974belangrijk, zeker0,3%,hoger dan in 1973,watmet degemiddeld
lagere temperatuur in 1974inverband zoukunnen staan.BladerenvanCox's Orange
Pippinhebben lagereCa-gehaltendanbladerenvanGoldenDelicious.
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Projekt PFW 14: Onderzoek naar de achtergrond van de r e l a t i e groei-vruchtbaarheid
b i j vruchtbomen
J.Tromp

Regulatoren
In 1973werdeenpotproefmetéénjarige Cox'sOrange Pippinboompjes opgezet,
waarinbijonbemesteboompjesenbijboompjesdiehetzijinhetvoorjaar,hetzij
inhetnajaarmetstikstofwerdenbemestdeinvloedvanenkelebehandelingenmet
SADH (Alar-85)enGA^+yopdebloemknopvorming werd nagegaan.Hetniveauvan
bloemknopvormingwasvrijhoog.Enige duidelijke invloedvandestikstofbemesting
konnietworden aangetoond,watwaarschijnlijk tewijtenisaanhetfeitdateen
vrij rijk grondmengsel (potgrond+zand)werd gebruikt.Merkwaardig isdatSADH
debloemknopvorming ingeringemate nadeligbeïnvloedde. Zoals teverwachtenwas
verkleinde GAit+7hetpercentagebloemknoppen eveneens.Overhetalgemeenwarende
verschillen tussendediversebehandelingen gering.Deproefheefthetinzichtin
het procesvandebloemknopvorming danooknietvergroot.
Ineensoortgelijke proefwordtwederombij Cox's Orange Pippinnagegaanin
hoeverredevoorzieningmetstikstofdereactievandebloemknopvormingopeen
toedieningvanGAit+7bijverticaal staandeenhorizontaal opgesteldeboompjes
beïnvloedt.

Stikstof analyses
Inhetnajaarvan1973werdeenpotproefmetappelonderstamM.9begonnen,
waarindeinvloedvaneennajaarsbemestingmetnitraatenammoniumophetverloop
vanhetniveauendesamenstelling vandestikstofreservesindeboomgedurende
deherfst,dewinterenhetvoorjaarwerd gevolgd. Teneinde omzettingvanammonium
innitraat tegentegaanwerdaandegrond 'N-serve' (2-chloor-6(trichloormethyl)
pyridine) toegevoegd.
Inhetnajaarwashetstikstofniveauindeverschillendeweefselsbijdetwee
behandelingennagenoeg gelijk.Daarentegenwasinhetvoorjaardeconcentratie
van totaal stikstofbijdemetammoniumbehandeldeboompjeswathoger.Ditbetrof
zowelhetniveauvaneiwitstikstof alsdatvandeoplosbare stikstof.Watde
samenstellingvandeoplosbare stikstoffractiebetreft zijn totdusverre slechts
uitkomstenvoordewortelsentendelevoordebastvandestambeschikbaar.
Kwalitatiefwerdenergeenverschillen gevonden.Zoals steedsisgevondenoverheersten asparagineenarginine.Bijdemetammoniumbemesteboompjeswashet
gehaltevanasparagineveelhogerdanbijdenitraatbehandeling.Voor arginine
wasditinminderematehetgeval;deverhouding asparagine/argininewasdanook
bijdeammoniumgroephethoogst.Deconcentratievanammoniumindewortelsvan
demetammoniumbemesteboompjeswasuiterst laag.Hetwordtkennelijk evenals
nitraat onmiddellijk naopnameinaminozurenenamiden geïncorporeerd.
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Invloed van de worteltemperatuur
onderstammen

en de luchtvochtigheid

op het gedrag van appel-

Indeklimaatkamerswerd de scheutgroei,debladontwikkeling, dedroge-stofproduktie,hetwaterverbruik endeminerale samenstelling vandrie onderstammen
(M.9,M.26enMM.106)overeenperiode van 11wekenbepaald bij eenaantalcombinaties vaneen lage (40-50%)eneenhoge (85-98%)relatieve luchtvochtigheid en
drieworteltemperaturen (10°,17°en 26°C). Zoals teverwachten iswas descheutgroei ende droge-stofproduktie bijM.9het geringst enbijMM.106het grootst.
Het is inditbestek nietmogelijk alle uitkomstenvoorelkeonderstam apart te
geven.Globaal genomenwasbij de lage luchtvochtigheid de scheutgroei ende
droge-stofproduktiebij eenworteltemperatuur van 17Cduidelijk hoger danbij
10°C; eenverdere verhoging tot 26°Chadbetrekkelijkweinig invloed.Bij dehoge
luchtvochtigheid,waar slechts tweeworteltemperaturen werdenvergeleken (10°en
17°C),werdbijM.9 enM.26 geenverschil tussen de twee temperaturen gevonden.
DeMM.106onderstammen,daarentegen,groeidenveel sterkerenvormdenveelmeer
droge stofbij eenworteltemperatuur van 17°Cdanbij 10°C.
Wat deminerale samenstelling van de diverseweefsels betreft zijnmomenteel
slechts de analyses voorM.9voltooid.Wanneerwe onsbeperken totdenieuwe
scheutgroei,danblijkt datvoorK zowelde concentratie als de totalehoeveelheid
toenambij stijgendeworteltemperatuur. De Ca-concentratie daarentegennamaf
naarmate deworteltemperatuur hogerwas,althans bij lage luchtvochtigheid, terwijl de totalehoeveelheid Cabij 17°en 26°Cjuisthogerwas danbij 10°C.Bij
dehoge luchtvochtigheidwas de concentratie vanK en Ca lager danbij de lage
luchtvochtigheid;voor dehoeveelheid K enCawashet patroon juist omgekeerd.
DeK/Ca verhouding nam toebij stijgendeworteltemperatuur enbijverhoging van
de luchtvochtigheid.

Projekt PFW 39:Defysiologie vandevrucht voordeoogstinverbandmet de
vruchtkwaliteit
J. Tromp

De invloed van de temperatuur en de luchtvochtigheid
op de scheut- en de vruchtgroei en op de minerale samenstelling
van bladeren en vruchten van appel
In 1973werd ineen tweetalproevenmetCox's Orange Pippin deinvloed van
twee temperaturen van de lucht (24°en 19°C)gecombineerd met tweeworteltemperaturen (de luchttemperatuur en 10°C)onderzocht.Verdere details zijnsamenmetde
uitkomstenvoor descheut-envruchtgroei gegeven inhet vorige jaarverslag (blz.
61). De gegevens over deminerale samenstelling zijn in 1974 terbeschikking
gekomen.Globaal genomennam dehoeveelheid K pervrucht recht evenredig toemet
de toename indrooggewicht,zijhet dandatbij delageworteltemperatuur ende
lage luchttemperatuur het niveauietswasverlaagd.Dehoeveelheid Capervrucht
nameveneens toenaarmate devrucht groeide,maarerwas geen recht evenredig
verbandmet de toename indrooggewicht.De lageworteltemperatuur verhoogdehet
Ca-niveau indevruchten.DeK/Ca verhoudingwasbij de lage worteltemperatuur
duidelijk lager danbij dehogeworteltemperatuur.
Dehoge luchttemperatuur verhoogde dehoeveelheid Capervrucht indeene
proef,maarhad inde andere proefweinig invloed.Vergelijking van deze gegevens
met uitkomstenvandergelijke proeven,die invoorgaande jarenzijnuitgevoerd,
leerde dat zolang devruchtenklein zijn dehoeveelheid Capervrucht negatief
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gecorreleerd ismet de snelheid vanvruchtgroei.
Wat debladanalysesbetreftwerden lagereK-concentraties gevondenbij de lage
worteltemperatuurongeacht de luchttemperatuur. De luchttemperatuur beïnvloedde
hetK-niveauweinig.VoorCawas de spreiding indeuitkomstenvrij groot.Enige
invloed van lucht-enworteltemperatuur isonzeker.
Ineennieuwe proefwederommet Cox'sOrange Pippinwerdbij constante luchttemperatuur de invloed vaneen lage (40-50%)eneenhoge (85-98%) relatieve
luchtvochtigheid bij enkeleworteltemperaturen (10°,17°,26°C)nagegaan opde
scheut-endevruchtgroei.Deboompjeswaren armaanstikstofbij de aanvang van
deproef.Tijdenshet uitlopenwerd eenvrijhoge stikstofgift toegediend.De
scheutgroeiwas overhet algemeen zeergering.Verhoging vandeworteltemperatuur
envande luchtvochtigheid bevorderde degroei.Bij de lage luchtvochtigheid nam
devruchtgrootte toemet stijgendeworteltemperatuur.Bij dehoge luchtvochtigheid
werd geenverschil tussen 10°en 17°Cgevonden (26°Cwerd niet toegepast).
Devruchtgrootte isbij 10°Cbij de lage luchtvochtigheid geringer danbijde
hoge luchtvochtigheid.Bij deworteltemperatuurvan 17°Ciserweinigverschil.
Vrucht-enbladanalyses zijn inuitvoering.

Vruchtkwaliteit;

pluktijdstip

en bewaareonditie

Als vervolg opeendergelijke inhet seizoen 1972/1973uitgevoerde proef (zie
vorige jaarverslag,blz. 62-63)werd insamenwerking met een aantal consulentschappenvoorde tuinbouw indeherfst van 1973wederomeengrotebewaarproef met
GoldenDeliciousbegonnen.Daartoewerden partijen vruchten afkomstig uitZuidwestNederland,deNoordoostpolder,MiddenNederland enLimburg engeplukt op
drie tijdstippen (25/9,9/10 en23/10)centraalbewaard bij drie condities te
weten, cel 1:gewone CA-bewaring (6-7%C0 2 , 14-15%0 2 )bij 3°C,gescrubde CAbewaring (3-5%C0 2 , 3%0 2 )bij 3°Cengescrubde CA-bewaring (3-5%C 0 2 ) 3%0 2 )
bij 1°C.Enkele uitkomstenwat deverschillende rijpheidstoetsen ende smaak
betreft zullenhierwordengegeven.Het vermelden vanbewaaruitkomstenvaltbuitenditbestek.
Het ademhalingsniveau in 1973lagduidelijkhoger daninhetvoorgaandejaar.
Ook dekleurwaarde indeplukperiodewas in 1973hoger danin 1972,maar dezetmeelwaardewasvrijwel gelijk.De ademhalingsintensiteit nam inovereenstemming
met deverwachting toenaarmate laterwerd geplukt.Deverandering was evenwel
zeer geleidelijk zodat nietnauwkeurig konworden aangegevenwanneerhet climacteriumbegon.Deverandering vandevruchtkleur gedurende deplukperiodewas
betrekkelijk gering,wat dewaarde vandevruchtkleur alsmaatstaf voor deplukdatum twijfelachtigmaakt.Dezetmeelwaarde nam daarentegen snel afnaarmate
laterwerd geplukt.Het suikergehaltewas in 1973/1974wathoger enhetzuurgehalteenigermate lagerdan in 1972/1973.Samenmet de ademhalingsmetingenwerden
ethyleenanalyses uitgevoerd.Hoewelnogmeer ervaringmoetwordenverkregen,
wijzen deuitkomsten erop dat de aanvang vanhet climacterium aandehand van
demeting vandeethyleen afgifte vandevruchtenveelbeterkanworden aangegeven
dandoormiddelvandebepaling van C0 2 .
Inmaart enmeiwerd vanalle partijen desmaakbeoordeeld. In tegenstelling
metwat inhetvoorgaand jaarwerd gevondenkonergeen invloed vanhet pluktijdstipopde smaakworden aangetoond.Welkregen devruchtenbewaard incel 2een
duidelijk lagerwaarderingscijfer.Erbestond evenals voorgaand jaareen duidelijk
positieve relatie tussenhet suikergehalte endehoogte van de smaakwaardering.
De relatiemethet zuurgehaltewasweer sterknegatief.
Omna tegaan inhoeverre devruchtkleur vanGoldenDeliciousbetrouwbaarkan
wordenbepaaldmetbehulp vaneenkleurenkaartwerd aanenkele groepen inde
fruitteeltbetrokken personen gevraagd dekleurvaneen aantalvruchtenmetbehulp
vandeBelgischekleurenkaart (schaal 1-8) tewaarderen.Wanneer dezelfde appel

48

doordezelfdepersoonnaongeveereenuurweerbeoordeeldwerd,bleek dehelft
van demensenmeer dan0,5 af tewijkenvandeeerstewaarneming.Bijbeoordelingvandezelfde appel dooreenaantal personenwas degevonden spreiding voor
dehelft vandegevallenhoger dan 2,3.Debeoordeling vaneenaantal ophetzelfde
tijdstip geplukte appelsvan eenzelfde aanplant door een aantalverschillendepersonenisnogniet uitgevoerd.
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ProjektPFW19:Onderzoek naar vruchtrot bij appelenpeer
H.A.Th,vanderScheer
Het onderzoek naar devatbaarheid van appels voor Peziaula
maliaortiois
(H.S.Jacks.)Nannf.en P.alba Guthriewerd voortgezet.Evenals vorig jaarwaren
vruchtenvan Cox's OrangePippin enGoldenDelicious ingelijkematevatbaarvoor
P.maliaortiois
;voor P.alba waren GoldenDelicious vruchtenvatbaarder danCox's
Orange Pippinvruchten.Bij GoldenDelicious vruchten ontstonden aande zonzijde
minderplekkenmet Gloeosporium-rot
danaande schaduwzijde;ookontstondenminderplekken aandekelkzijde dan aande steelzijde.Demeeste plekken ontstonden
opdegrensvan zon-enschaduwzijde enophetmidden van devruchten tussen
kelk-ensteelzijde.
Tijdens debewaring kan 'stek'optreden,doordat een rottevrucht naburige
vruchten aantast.Indat geval isveelal sprakevan Botrytis—aestrot.
Inhet
bewaarseizoen 1973/1974werd onderzocht of smerigekistenook aanleiding geven
tot 'stek'.Reeds in 1964toonde Ir.G.S.Roosje aandat smerigekisten geen
besmettingsbron vormenvoorhet optredenvan Gloeosporium-rot.
Ooknukwamdan
ook insmerigekistennietmeer Gloeosporium-rot
voor daninschonekisten.
Eveneensbleeknietmeer 'stek'op tetreden inkisten,die tevorenbesmeerd
warenmet pulpvanvruchtenmet
Botrytis-rot.
Ineen laboratoriumproef metGoldenDelicioushad 0,05% TopsinM een even
goede curatievewerking tegen P.maliaortiois
als0,1% TopsinM,wanneer 22dagen
nadeinfektie gespotenwerd.Eenbespuiting met 0,1%TopsinM, 60dagennade
infektie,gafooknog eenbestrijding.
Eénbespuitingmet 0,1%TopsinM, tweewekenvoor depluk uitgevoerd opGolden
Delicious,gafeen even goedebestrijding vanvruchtrot tijdens debewaring als
zesbespuitingen omde 10dagenmet 0,15%LuxanCaptan 83%spuitpoeder.

Projekt PFW 33:Onderzoek naar infekties viadewortelsenhet rhizoom van aardbeiplanten,inhetbijzonder van roodwortelrot,stengelbasisrotenverwelkingsziekte
H.A.Th,van der Scheer

Rood wortelrot,

veroorzaakt

door Phytophthora fragariae

Hickman

Een langdurigebesmetting vandegrondwordt door rustsporenveroorzaakt.Om
na tegaanhoe lang rustsporenkiemkrachtigblijven,warendoor roodwortelrot
aangetastewortelswaarinzich rustsporenbevonden ineendiepvriezer (-20°C)
gelegd.Na tweejaar tradechter geenmycelium-groeimeer op,wanneer dewortels
inwater (kamertemperatuur)werden gelegd.
Om aan te tonenof degrond al dannietbesmet iswerden grondmonsters in
Petrischalen onderwater gezet.Hierinwerden afgesneden,jonge aardbeiwortels
gelegdmethet snijvlak opde rand van depetrischaal.Tevenswerdennietafge-
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sneden,jongewortelsbeproefd. Ingrondmonsters vanbesmette percelenwerdende
wortelsvanGlasaplantenwel aangetast,dievanGorellaniet.Bij denietafgesnedenwortelskwammeer aantasting voor danbij de afgesneden.
Ineenveldproef opbesmette grondwerden fungiciden getoetst terbestrijding
van roodwortelrotbij SengaSengana aardbeiplanten.Het aangietenvan planten
met 1mlPrevicur in500mlwaterperplant direktnahet planten (eind augustus)
gafeenbestrijding vandeziekte.Geenbestrijding werd verkregendoorbespuitingenmet0,2%Previcur (1500 liter/ha).

Stengelbasisrot,

veroorzaakt

door Phytophthora

aaotorum (Leb. & Cohn)

Sehroet.

Getrachtwerd om aardbeiplantenvanhet rasGlasamet zoösporen teinfekteren.
Inoculaties,uitgevoerdmetbehulp vangrondpercolatoren,bleven echter veelal
zondergevolg.

Verwelkingsziekte,

veroorzaakt

door Vertioillium

dahliae

Kleb.

Een aantal isolatenvan V.dahliae en andere Vertiaillium
soorten,werd getoetst
oppathogeniteit envirulentie voor drie aardbeirassen.Alleen de isolatenvan
V.dahliae en V.albo-atrum Reinke &Berth,warenpathogeen,niet dievan
V.nigresoens
Peth., V.nubilvm Peth.en V.tri corpus Isaac.Depathogène isolaten
verschilden invirulentie vanmatig tot sterk.Enkele isolatenwarenniet voor
elk rasevenvirulent.
Ineenkasproef groeidenkunstmatig besmette Gorella planten zonderziektesymptomen op,als dezenahet oppottenwerden aangegotenmet 0,2 gBenlate in
100mlwater perpot.Opzavelgrond was degroei van deplanten slechter danop
eenmengsel vanveenenzand.De (indirekte)groeiverbetering door aangietenmet
Benlatewas danookduidelijkermerkbaarbij planten inzavelgrond.,
Inhet veldwaren driebespuitingenmet0,1%TopsinMnodig omdekunstmatig
besmette Gorella planten ongeveer evengoed tedoengroeien alsonbespoten,niet
besmette planten.Debespuitingenwerden uitgevoerd, éénenvierwekennahet
planten (september)enbijhergroei inhetvoorjaar (april).

Projekt PFW34:Toetsing vanfungicidenenspuitmethodenindefruitteelt
H.A.Th,van derScheer

Appel
Inproeven opscheutenvan opgepotte appelonderstammenM.7werden enkele
nieuwe fungiciden getoetst ophunwerking tegen Podosphaera
leucotriaha
(Eli.&
Ev.)Salm.,deveroorzaker van appelmeeldauw.Hetmiddel Ridomilgaf slechts in
hoge doseringeneenbestrijding.Hetmiddel JF 4260daarentegen gafbijtoepassingvanslechts eentiendevan dedinocap-dosering eenevengoede bestrijding
alsdit standaardmiddel.DaarJF 4260geenwerkingbezit tegenspint en roofmijten, komt ditmiddel inaanmerking voorgebruik ingeïntegreerde-bestrijdingsschema'svoorboomgaarden.Ineenveldproef opGoldenDeliciousbomenveroorzaakte 0,04%JF4260evenveelvruchtverruwing als0,06%LuxanDinocap 25%spuitpoeder.
Omdeprimairemeeldauwaantasting inhetvoorjaar teverminderenwerd getracht
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deschimmel indeaangetaste eindknoppentedoden.DaartoewerdenCox's Orange
Pippinbomen indeherfst aanhetbegin ofhet eindvan debladvalperiodebespotenmet 10%Off-Shoot-0.Degeringe primaire aantastingwerd door debespuitingen
echternietbestreden.
Ineenveldproef opGoldenDeliciouskwam evenveelvruchtverruwing voorbij
bespuitingenmet 1%Golclair alsmet0,25%LuxanCaptan-Zwavel spuitpoeder.
Mindervruchtverruwing trad op als aan0,25%LuxanCaptan-Zwavel spuitpoeder
werd toegevoegd 0,02%Tuzet (5x)of0,1%Luxadim40(3x).
In 1973werd geen schadelijke invloedwaargenomen op tweejarige GoldenDeliciousbomen alsdezebespotenwerdenmet oplossingenvanGoldion spuitpoeder of
LuxanDodine 65%spuitpoeder ingefluorideerdwater.Eveneenswerd dehoeveelheid
vruchtrot tijdens debewaring nietbeïnvloed door de fluoridering vanhetwater.
Daar debestrijding van Nectria galligena
Bres.nog steedsmoeilijkhedenoplevert,werdhet optredenvannatuurlijke infektiesnaderonderzocht.Omde 2weken
werdenwondengemaakt ingesteltakkenvanverkankerde Cox'sOrange Pippinbomen.
Vooral indeherfst-enwintermaanden traden infekties op.Nahet ontstaanvan
wonden indeze periode (bladlidtekens,snoeiwonden,beschadiging doorvorstof
hagel)zal danookmet eengoed fungicidemoetenwordengespoten.

Braam
Ineenveldproef ophet rasHimalaya lietenbespuitingenmet 0,1%TopsinMom
de IAdageninhet voorjaareengoedebestrijding zienvan stengelvlekken,voornamelijk veroorzaakt door Rhabdospora ruborum (Lib.)J^rst.eninminderemate
door Septoria
rubi Westend.Debespuitingenwerdenuitgevoerd vanafhetmoment
dat degrondscheuten langerwaren dan 50cmtot aanhetbeginvan debloei.
Voorjaarsbespuitingenmet 0,25%DupharFerbamspuitpoeder enbespuitingenmet
0,5%KoperBayerKoperoxychloride-Spuitpoeder inhetnajaar (nadepluk inoktober tothalf december) gaveneveneens eenbestrijding van destengelvlekken.
Debespuitingenmetkoperoxychloride veroorzaakten echter rood gevlekteverkleuringen indestengels.Het snoeitijdstip (najaarofvoorjaar)wasnietvan invloed
opdemate vanaantasting.

Morel
Ineenzwaarbesmet perceel gaven4bespuitingenmet 0,1%TopsinM eenuitstekendebestrijding van Monilinia
laxa (Aderh.&Ruhl)Honey exDennis,deveroorzakervan tak-enbloesemsterfte.Debespuitingenwerdenuitgevoerd inhetwerkingsstadium,het schuivingsstadium,het 'beginwitteknop'-stadiumen tijdens de
vollebloei.Tweebespuitingen,uitgevoerd inhet schuivingsstadium enhet 'begin
witteknop'-stadium, gaveneenonvoldoendebestrijding.Inditgevalwerd de
eerstebespuiting te laat uitgevoerd.

Peer
OpBeurréHardy perebomenwerd Venturia pirina Aderh.goedbestreden door7
curatievebespuitingenmet 0,1%TopsinM, die alleenuitgevoerdwerdenna gunstige
omstandigheden voorhet optredenvaneenzware schürftinfektievolgens de tabel
vanMills.Eenzelfde resultaatwerd verkregenmet 18preventieve bespuitingen om
de 10dagenmet 0,05% TopsinM eninietsminderematemet 0,25%LuxanTMTD80%
spuitpoeder.Doordat inernstigemate takschurftvoorkwam,waren alle onbespoten
vruchten door schurft aangetast.
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ProjektPFW22(IPO 3-5-12):Bladrollersinboomgaarden
D.J. deJong
Aspecten,diekunnen leiden totverbetering vandegeleide en geïntegreerde
bestrijding inboomgaarden,wordenbinnenhetkader van ditprojekt onderzocht.
Aangezienbespuitingen inaugustus ongewenst zijninverbandmet spuitresidu's
opdevruchten,ishet zaak debladrollers reeds inhetvoorjaar tebestrijden.
Dehuidigemiddelen,zoals azinfos-methylvoorgeleide enDipelvoorgeïntegreerdeschema's,geven inhetvoorjaarevenwelvaak eenonvoldoende resultaat (zie
ookprojektPFW47,blz.5 4 ) .Eennieuwexperimenteel insekticidevoldeed ineen
veldproef evenmin tegendevruchtbladroller Adoxophyes orana en dekleinewintervlinder Operophtera
brumata. Deverhouding tussendesexenbleek naeenbespuiting
in aprilmet azinfos-methyl ongeveer 1:1 tezijngebleven.
De inductie totdiapauzedierenbegonvoor devruchtbladrollerhalf juli.
Devóór 15juliverschenen eirupsen groeiden alleuit totvlinders.Devanaf
begin augustus verschenen rupsenbleven echterklein engingen indeherfst in
diapauze.Als gevolgkonden allenakomelingenvan deeerste vluchtzich totvlindersvan de tweedevlucht ontwikkelen.
Debetekenis vande tweede vluchtwerd geanalyseerd metbehulpvanvlucht-en
temperatuurgegevens.Uit deeerst gelegde eieren (ca.7augustus),verschenenop
19augustus de rupsen.Dena 28augustus vliegende vlinders legdeneierenwaaruit
rupsenkwamen,diehet ideale overwinteringsstadium 1,nietmeerbereikten.Deze
laatverschenen rupsenzijnmindergevaarlijk voorhet fruit.Dena5september
gelegde eierenkwamen zelfsnietmeer uit.Vandevlucht,dievan 7augustus tot
23september duurde,was dus alleenhet eerste gedeeltebelangrijk voorhet ontstaanvanvruchtschade,terwijl uithetvluchtgedeeltenaeind augustus geen
overwinterende nakomelingenmeervoortkwamen.Vaak isbestrijding danookniet
noodzakelijk geweest,ondankshet overschrijdenvandebestrijdingsdrempelbijde
rupstellingen injuli.
Vanaf ca.20september tot innovember gingende Adoxophyes rupsenindiapauze.
Op 2oktoberbevond zichnog slechts 15%van de aanwezige rupsen inwinterspinsels, op7november ca.90%.
In dewinter 1974/1975wordt onderzoek verricht naardewintermortaliteit bij

Adoxophyes.
Vanjuni totseptember is deverplaatsing enhet 'aanslaan'vaneirupsenvan
devruchtbladrollerkwantitatiefbestudeerd ineen appelperceel van de proeftuin
teWilhelminadorp.Met dewindwerdenvele rupsen aanzweefdradenweggevoerd,
maar slechtsweinigekwamen tenslotte op andere appelbomen terecht.Veel eirupsen
belandden opdevoornamelijk metmossenbedekte grond enkwamen om.Uit de pas ten
deleverwerkte gegevens isop temaken,dat ditweleensdebelangrijkstemortaliteitsfactor inonzeboomgaardenkanzijn.
Ineen insamenwerking methetLIOopgezette veldproef isonderzoek gedaan
naarhetkwantitatief verband tussendevangstenmet sexvallen endegrootte van
de Adoxophyes populatie,zoals deze tevorendoor rupstellingenwas vastgesteld.
De perdatumenperval sterk variërendevangstenmaken de interpretatie vande
gegevensmoeilijk.Welvaltuit deterugvangsten vanvrijgelatengemerkte vlinders
op temaken,datverscheidene vlinders ineen aangrenzend perceel terechtkwamen.
De invloed vandeweersgesteldheid wordtbij de interpretatiebetrokken.
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Projekt PFW47(IPO 3-5-16): Geleide bestrijdinginboomgaarden
D.J. deJong enM.vandeVrie
Ditprojekt heeft tendoel deontwikkeling enondersteuning van eenvoudige
geleide-bestrijdingsschema's enselektieve geîntegreerde-bestrijdingsschema's in
boomgaarden.

Geleide

bestrijding

Geleidebestrijding moet gezienworden als denormale vormvanziektebestrijding.Daaromwerdenvorig jaarvoorlichters en specialisten planteziektenhierovergeïnstrueerd. Ditheeft ertoegeleid,dat alleen alop deZuidhollandse en
Zeeuwse eilanden ongeveer 60telers geleide-ziektebestrijdingsschema's hebben
toegepast ineen ofmeer percelen.Alleenbij onvoorziene moeilijkhedenwerd
assistentie verleend, terwijl terverbetering vande techniekenbepaalde details
zijnonderzocht (zieprojekt PFW 22,blz. 53).
Mede inverbandmet detailonderzoek werd de insektenpopulatie ineenboomgaard
teWilhelminadorpgedurendehet gehele seizoenbemonsterd enbegeleid. Inhet
voorjaarmoesten de larvenvan dekleinewintervlinder Operophtera
brumata envan
voorjaarsuilen (Orthosia spp.)bestredenworden.Ondanks debespuiting met
azinfos-methyl waren laatstgenoemde larven toch debelangrijkstebeschadigers van
vruchten;bij Cox's Orange Pippinbijvoorbeeld beschadigden deze larven 4,3%van
devruchten,terwijlin totaal 5,1%door insektenwerd aangetast.Verbetering van
devoorjaarsbestrijdingvan rupsenwordt gezocht ineenanderspuittijdstip;
bovendienwordt veldonderzoek overwogenmet stoffen diejuveniel-hormoonwerking
bezitten. Inallevakkenbleekbestrijding vanbladrollers injuni en augustus
nodig tezijn.Devruchtaantasting doorbladrollerswas opCox'sOrange Pippin
bomen langs dewestzijde van dewindschermen drie totvierkeerkleiner dan langs
deoostzijde.Gelijkbehandelde vakkenvertoonden onderling geen grote verschillen

Geïntegreerde

bestrijding

Geïntegreerde-gewasbeschermingsschema'sverkerennog inhet proefstadium.
Dergelijke schema's zijnvoorhet derde jaar inBergen opZoomenvoorhet eerst
ineen appelboomgaard teNoordwelle toegepast.Op deproeftuin teWilhelminadorp
zijn opeenperceel,waarop eengeïntegreerd schemawordt toegepast,debestrijdingsmiddelen viade regeninstallatie toegediend.
InBergen opZoomhadDipelinhet voorjaar eenmatig effect tegende larven
van dekleinewintervlinder.Pirimorwerkte afdoende tegende roseappelluis.
Indeproefperceeltjes,waar in 1972roofmijtenvrijgelatenwaren terbestrijding
van de fruitspintmijt Panonyehus ulmi, washet ook in 1974nietnodig een chemischebestrijding van de fruitspintmijt uit tevoeren.Indehet vorigejaar
reeds gewijzigde samenstelling van deTortricidenpopulatiewerd ditjaarook de
topspinner Rhopobota naevana waargenomen.De rupsparasiteringwasklein.De elders
interessante sluipwesp Colpoclypeus
florus werd niet aangetroffen. Eiparasieten
zijn,anders danwas voorgenomen,niet geïntroduceerd. De schadegrens voorbladrollerswerdhet gehele jaarnietbereikt,voor de fruitmot Laspeyresia
pomonella
wel, zodat eenkeermet Spruzit flüssig gespoten is.Voorhet eerstwerdenkleine
aantallenvandevroege fruitmot Pammene rhediella
waargenomen.Op deeveneens
geïntegreerdbehandelde perenkwamenhet gehele seizoenkleine aantallen perebladvlooien (Psylla spec.)voor.De appelbladmineermot Stigmella
malella bleef,anders
danverwachtwas,onder deschadegrens.Bij deoogstanalysebleek 1,2 tot3,8%
van deperendoor insekten tezijnbeschadigd.Bij de appelrassenKarmijnen

54

GoldenDeliciouswas resp. 2,1 en5,2%vandevruchten door insektenaangetast,
bijLombartscalville zelfs 14,5%.Ongeveer tweederdevandeze aantasting kwam
voor rekeningvanwintervlinderlarven.
InNoordwellewerdvoorheteerst eengeïntegreerd schema toegepast,enwel
intwee appelpercelen eneenpruimeperceel. Injuniwerden roofmijtenuitgezet,
waarvan indeherfst nog eenkleine populatie opdebomen aanwezigwas.Het
fruitspintbleef zonderbespuitingen onderde schadegrens. Slechts ëënbespuiting
tegen insektenwasnodig,namelijk een combinatie vanPirimor enDipel tegende
rose appelluis endewintervlinderlarven. Bijdeoogstvertoonde 5%vandevruchtenbeschadigingen door insekten,vooral doordewintervlinder. Dipelwerkte ook
hierdusniet afdoende.
InWilhelminadorpbleefde spintpopulatie opdebomen,waarop voldoenderoofmijtenwarenuitgezet,beneden de schadegrens.Een lage concentratie Pirimor,via
deberegeningsinstallatie toegediend,werkte onderindebomennietgeheel afdoende
tegenderose appelluis.Dipel,opdezelfdewijze toegediend,werktebijKarmijn
niet geheel afdoende tegenbladrollers indezomer.Bijdeoogstwerd eeninteressantverschil invruchtaantastingdoor devruchtbladrollergeconstateerd, datverbandhieldmet deplantdichtheid.Bij 2000bomenperhectare (enkele-rijsysteem)
was 2,7%,bij 4000bomen perhectare (volveldsteelt)4,9%,bij 4000bomenper
hectare (enkele-rijsysteem)6,1%enbij 8000bomen perhectare (volveldsteelt)
8,3%vandevruchten aangetast.
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Projekt PFW 25 (IPO 3-10-8): Geïntegreerde b e s t r i j d i n g van de f r u i t spi n t m i j t
PANONYCHUS ULMI(Koch)
M.vandeVrie

Oeaologie van

roofmijten

INVLOEDVANABIOTISCHE FACTOREN OPDE ONTWIKKELINGVAN TYPHLODROMVS POTENTILLAE
De invloed vande temperatuur (15,20,25en30°C)bij een luchtvochtigheid
van ca.85%op deontwikkelingssnelheid van T.potentillae
werd nagegaan.Eieren
vaneenbekende leeftijdwerdendaartoe geïsoleerd enelke 8uurophet uitkomen
gecontroleerd.Daarnawerd,eveneens elke 8uur,nagegaanhoe snel deontwikkelingvandeverschillende stadiaverliep.Ditwerd gedaan totdevrouwtjes volwassenwaren enhuneerste eigelegdhadden.Vervolgens werden devrouwtjes bij
dezelfde temperatuur gehouden enwerd dagelijks deeiproduktie gecontroleerd.
Deverkregengegevens geveneen goed inzicht indeontwikkelingssnelheid vandeze
roofmijtensoort enzijnnoodzakelijk voorhet compleetmakenvanhet simulatiemodeloverde relaties tussen P.ulmi endeze roofmijt.
HETVOORKOMEN VANROOFMIJTEN OPVERSCHILLENDE WAARDPLANTEN
Het onderzoek naarhet voorkomenvan roofmijten enhuneventuele prooisoorten
opverschillende soortenwaardplantenwerd voortgezet.Deeerderverkregenresultatenwerden grotendeels bevestigd.Opverzoek van collega'swerd ookmateriaal
uitNoorwegen,Zweden,België,Zwitserland enNoord-Italië inhet onderzoekbetrokken.Dezeuitbreiding iszeerwaardevol,aangezien op dezewijze eengoed
inzicht verkregenkanworden indeverspreiding derverschillende soorten.
INVLOEDVANBESTRIJDINGSMIDDELEN OP ROOFMIJTEN
De frequente toepassing vanhet fungicide dinocap isuiterstnadelig voorde
roofmijtensoort T.potentillae.
Daarom isveel aandachtbesteed aanhetbestuderen
van de invloed vanmiddelen,die dit fungicide zoudenkunnenvervangen.Desystemische fungiciden,zoalsBenlate,hebbenweliswaar geendirekt nadelige invloed
opde roofmijten,maar zijnomverschillende andere redenenweinig aantrekkelijk
voorde fruitteelt,zoals dehogekosten enhetveroorzakenvan vruchtverruwing
bij sommige rassen.
De experimentele fungiciden terbestrijding van appelmeeldauwBayer 6447en
ICI 588blekenvoor T.potentillae
zeerweinig giftig tezijn.
VanPhilips Dupharwerd een aantalexperimentele insekticiden tertoetsing op
T.potentillae
ontvangen.Demeeste van dezemiddelenbleken geenofslechts een
zeergeringe nadelige invloed op T.potentillae
tebezitten.
Ineenveldproefwerd deinvloed vanSpruzit enFundal forteopdesamenstellingvande levensgemeenschap op appelvergelekenmet dievanparathion,water
enonbehandeld.Hetbleek daarbij datFundal forteeenzeerbredewerkingbezit
envooralvoor roofmijten zeer schadelijk is.Ook Spruzitbleek eenbredewerking
tebezittenenvooral eenzeerhoge en snelle doding tebereikenopde appelblad-

vlo Psylla
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mali.

HETOPBOUWENVANEENMODELVANDEINTERACTIES TUSSENDEFRUITSPINTMIJT ENROOFMIJTEN TERONDERSTEUNING VANDEBIOLOGISCHE BESTRIJDING VANDE FRUITSPINTMIJT
Insamenwerkingmet verschillende ledenvan deWerkgemeenschapvoorGeïntegreerdeBestrijding vanPlagenTNOwordt getracht eenmodelvande interacties
tussen P.ulmi enroofmijtenop tebouwen.Ir.R.Rabbinge,Landbouwhogeschool,
Wageningen,verricht eenonderzoek naardemogelijkheid zo'nmodel dienstbaar
temakenvoordepraktijk.Devolgende elementenvan ditmodelwerdenbestudeerd:
deinvloed vandewaardplant opdereproduktiecapaciteit van P.ulmi, hetmicroklimaat indeboomgaard enzijn relatie tothetmacroklimaatbuitendeboomgaard,
derelatie tussendekleurvan de roofmijtenenhungedrag,deinvloedvanabiotische factoren op deontwikkelingssnelheid endereproduktiecapaciteit vanprooi
enpredator,ende invloed van depredator opde leeftijdsopbouwofstadiaverdeling van deprooi.

Geïntegreerde bestrijding

van de

fruitspintmijt

PROEFVELD 'DESCHUILENBURG' TELIENDEN
Evenals invoorgaande jarenwerd hetverloop vande fruitspintmijt-enroofmijtenpopulaties doormiddelvan regelmatige tellingengevolgd.Nadeintroduktievan roofmijten in 1970werden geen acaricidenmeer toegepast.Ook in 1974
waren deroofmijten instaat de fruitspintmijtbenedenhet schadelijk niveaute
houden.Evenals in 1973was T.pyri demeestvoorkomende roofmijtensoort.
PROEFVELD 'VREDERUST'TEBERGEN OPZOOM
Opde appelrassenGoldenDelicious,WinstonenKarmijn,die in 1973geînfekteerdwerdenmet roofmijten,waren ditjaar de roofmijtennog aanwezig,zijhet
aanvankelijk inzeer lage dichtheden.De fruitspintmijtkwam inmatige tot lage
dichthedenvoor.Later inhet seizoennam de dichtheid vanbeide componenten iets
toe.Toepassing van acaricidenwasnietnodig.
PROEFVELDPROEFSTATIONVOORDEFRUITTEELT TEWILHELMINADORP
Inditproefveldwerd in 1973ophet rasKarmijn deSonnaville eeninfektie
met roofmijten uitgevoerd,nadat chemischebestrijding vrijwel onmogelijkwas
gebleken.Door toepassing vanDipelenTopsinMkoneenbevredigende bestrijding
vanziekten enplagenverkregenworden,zonder de fruitspintmijtende roofmijten
tebeïnvloeden;alleendebestrijding vanbladrollers opKarmijnwasniet geheel
afdoende.Inhetvoorjaarvan 1974kwamen indegeînfekteerdeblokken redelijke
aantallen roofmijtenvoor.Zodrade fruitspintmijtzichvermeerderde,nam ookhet
aantal roofmijtenbelangrijk toe.Zijwaren instaat tevoorkomen dat defruitspintmijt opKarmijn schade vanenigebetekenis aanrichtte.
OpGoldenDeliciouswerd in 1974een infektie uitgevoerdmet roofmijten afkomstig uit dekerseboomgaard van 'De.Schuilenburg'enuit deboomgaard 'St.Joanna'
teGoes.Ook deze infektiehadeengunstigverloop.Indezomervond verspreiding
plaats vanuit degeînfekteerdeblokkennaar deoverige gedeelten;ophet eindvan
dezomerwerd indeniet geînfekteerdeblokken een toenemend aantal roofmijten
aangetroffen.
PROEFTUIN 'NAARBETERFRUIT'TENUMANSDORP
Indenazomervan.1973werdhiereen infektiemet roofmijten uitgevoerd.Daar
de fruitspintmijt ineenzo lage dichtheid voorkwam datgevreesdwerd dathierdoor
de roofmijtenpopulatiezichniet zoukunnenhandhaven,werd opeen deelvanhet
proefveld ookeeninfektiemet P.ulmi uitgevoerd.
Gedurendehet eerste deelvan dezomer 1974blekenbeide componenten inuiterst
lage dichtheden aanwezig tezijn.Daarom is in 1974eendeelvan dit proefveld
opnieuwmet P.ulmi enroofmijten geînfekteerd.Ooknubleekhetweer uiterst
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moeilijk depopulatiedichtheid teverhogen.
Op devorengenoemde proefvelden teBergen opZoom,Wilhelminadorp enNumansdorpwerden gedurende degehele zomer zeer frequent zeergedetailleerde tellingen
uitgevoerd over de leeftijdsopbouwvan de spintmijt-enroofmijtenpopulaties,
terverifiëring vandesimulatie-modellen van Ir.R.Rabbinge.Deze gegevens
kunnen ook informatie bevatten over denoodzakelijke grootte van demonsters om
eenredelijk inzicht indeveranderingen vandepopulatiedichtheden teverkrijgen.

ProjektPFW26(IPO3-10-7): Chemische bestrijding vandefruitspintmijt
PANONYCHUS ULMI (Koch)
M. van de V r i e
In laboratoriumproeven werd deovicidewerking vanenkele nieuwe acariciden
nagegaan. SD 14114enBanomite vertoonden eenwerking,gelijkwaardig aandievan
Plictran.
Het uitkomen van larvenuitwintereieren van P.ulmi opverschillende waardplantenenverschillendeherkomstenwerdgevolgd.Door regelmatige tellingenvan
uitgekomen larvenuit eieren dieonder gelijke conditieswerdenbewaard,werd een
inzicht verkregen indeperiode enhet tempovanhet uitkomenvan deze larven.
Het tempovanhet uitkomengafbelangrijke verschillen tezien.Het beginenhet
eindevanhet uitkomenverschildebelangrijkminder.De oorzakenvandezeverr
schillen zijnnietbekend.

Projekt PFW48(IPO 3-10-10):Spintinaardbeien
M.van deVrie
De relatie tussenhet aantal bladeren perplant enhet gemiddelde aantal
spintmijten perbladwerd onderzocht.Zodra devorming vannieuwebladerenstagneerde,namhet aantal spintmijten perblad snel toe.Vermoedelijk ismedehierdoor teverklaren,dat indepraktijk vaak deeerste schadesymptomen tijdens de
oogstwordenwaargenomen.
Proevenmethetvrijlatenvan roofmijtentoondenwederom aan,dat
Phytoseiulus
persimilis
goedemogelijkhedenbiedt voordebiologische bestrijding van
Tetranychus
urticae (kasspint)opkasaardbeien.Voorwaarde is,dateengoede
waarnemingsmethode ontwikkeldwordt,waarmee te grote populatiedichtheden tijdig
kunnenworden vastgesteld. Gezien deopvallend grote tolerantievansommige aardbeirassen voor T.urticae behoort tijdige signalering zeker totdemogelijkheden.
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Projekt PFW40(IB272,IPO3-10-8): Invloed vandestikstofvoeding vandewaardplantop deontwikkelingvanmijtenpopulaties (PANONYCHUS ULMI (Koch))enopde

produktieenkwaliteitvanappel
M.van deVrie,P.Delver enJ. Tromp
In 1973werd een potproef uitgevoerdmet stikstofarm opgekweekte appelboompjes
SchonevanBoskoop opM.9. Dezekregen opverschillende tijdstippen 2000mgstikstofperpot indevormvankalkammonsalpeter toegediend,nl. eindfebruari,
18mei, 19juliof 24juli,entevens eind februari 'Gold-N',eenmet zwavel
gecoate langzaamwerkende 33,5%Nbevattende ureummeststof.
Opdebladeren zijneindmeimijtenuitgezet.Daaruit ontwikkelden zich sterk
verschillende populatieswaarvan de dichtheden samenhingenmet debemesting.
De stikstofgehalten vandebladerenwerden doorvaakherhaaldebemonstering en
analysevastgesteld, terwijlbovendien opuitgebreide schaal aminozuurbepalingen
werdenuitgevoerd (zievorige jaarverslag).
Deproefwerd in 1974voortgezet.Deboompjeswerden eerst inverse zandgrond
overgebracht endebemestingenwerdenherhaald.Uit devorig jaar afgezette
wintereieren ontwikkelden zich populatiesmetverschillende met debemestingen
wederom samenhangende dichtheden.Demeesteboompjeswaren echterin stikstoftoestand sterk achteruitgegaan enhadden zeerkleinblad.Ditheeftvrijwel zekerde
ontwikkeling vandemijtenbeïnvloed. De proefwerd eind 1974afgesloten.
Voor eendergelijk onderzoek over deinvloed vanvariaties indestikstofvoorziening opdeontwikkeling vanmijtenwerd in 1972eenvrij groteveldproefmet
het rasWinston opM.9geplant.Debomen staan ingrasmet ca.50cmbredeboomstroken.Hierbij treedtvrij duidelijk concurrentie op,wat dereactievande
bomenopdebemestingenbevordert.Debemesting omvat o.a. tweegiften,250en
100kgNperha,dieineensvooraf of,ternabootsing van langzamestikstofbronnen, insterk gespreide giftenworden toegediend. Daarnaast zijner onbemeste
veldjesmetwitteweideklaver alsbodembegroeiing enzwartgehoudenveldjes met
organischemest eneenjarige groenbemesters vanaf dezomer.
Hetproefveld zal tweegedeelten omvatten:op deenehelftworden,zomogelijk
in 1975,mijten opdebladeren gebracht.Hierworden geen acaricidenverspoten.
De anderehelftwordtniet geînfekteerd enzonodigwelbespoten.
De opbrengstwas in 1974nog laag,ca.3kgperboom,maarvertoondewel reeds
enige samenhangmet deindatjaarvoorhet eerst toegepastebemestingen.
Doorvertrekvan desamenwerkende acaroloog dreigthet acarologische deelvan
deproef ingevaar tekomen.Getrachtwordthiervoor alsnog eenoplossing te
vinden.
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LIJSTVAN MIDDELEN,voorkomende inditverslag

HandeIsprodukt

Bevat:

Groeiregulatorenenmiddelen voor chemische bloem-envruchtdunning
AArupsin
Alar-85
Amid thin (NAAm)

50%carbaryl
85%N-dimethylaminosuccinamide
8,4%<*-naftylaceetamide

BerelexA 4 /A 7 (GAlt+7) 0,89% gibberelline A^+Ay +0,06% gibberelline Ax3
CME 72.200

6,25%dichloorflurenol-methyl

CME 73.130

75%chloorflurenol-methyl

Ethrel-A

480gethephon/liter

Fruitone-T (2,4,5-TP) 64gfenoprop/liter
NC9634
Off-Shoot-0
PH 30-13

25%(3-fenyl-l,2,4-thiadiazol-5-yl)thioazijnzuur
45%methylesters vanC 5 -C 1 2 vetzuren
5%5,7-dichloor-4-ethoxycarbonylmethoxy-2,1,3benzothiadiazole

Onkruïdbest r i j d ingsmiddelen
AAkarmex

80% diuron

Bladex

50% cyanazin

Brabant MCPA-30

25% MCPA

Gramoxone

20% paraquat

Luxan 2,4-D aminezout 50% 2,4-D
LuxanMCPP

50%MCPP

Orga-Atrazin

50%atrazin

Orga-Simazin

50%simazin

Prefix

7,5% chloorthiamide

Roundup

360gglyphosaat/liter

Venzar

81%lenacil

Weedazol

250gamitrol+220gammoniumthiocyanaat/liter
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Fungiciden, insekticiden, acariciden
Benlate

50%benomyl

Dipel

spuitpoederopbasisvandestamHD-2vanBacillus
thuringiensis Berliner

DupharFerbam
spuitpoeder

76% ferbam

Golclair
Goldion spuitpoeder

zwavel+borax+mergel+?
60%zwavel+ 20%mancozeb

Gusathion spuitpoeder 25%azinfos-methyl
JF 4260

25%butrimate

KoperBayer
KoperoxychlorideSpuitpoeder

50%koperoxychloride

Luxadim40

40%dimethoaat

LuxanCaptan83%
spuitpoeder

83% captan

LuxanCaptan-Zwavel
spuitpoeder

45% c a p t a n + 19% zwavel

LuxanDinocap25%
spuitpoeder

25% dinocap

LuxanDodine65%
spuitpoeder

65%dodine

LuxanTMTD80%
spuitpoeder

80% thiram

Pirimor

50%pirimicarb

Previcur

70% prothiocarb

Ridomil

50% chloormethoxycarbonylpropylbenzimidazole

Spruzit flüssig

2%pyretrinen+ 2,5%rotenon+ 12% piperonylbutoxide

TopsinM

70% thiofanaat-methyl

Tuzet

40% thiram+ 20%ziram+ 20%urbazid
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