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PROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT IN DE VOLLE GROND
WILHELMINADORP (BIJ GOES), NEDERLAND - TELEFOON (01100) 6390

JAARVERSLAG 1 9 6 4 WITH ASUMMARY

Overname van gedeelten
van dit jaarverslag,
alsmede van gegevens,
is uitsluitend
toegestaan na vooraf
verkregen toestemming

BEGUNSTIGERS

Degenen, die belang stellen in het werk van het Proefstation en het onderzoek willen
steunen, kunnen begunstiger van het Proefstation worden.
De begunstigers ontvangen het jaarverslag en andere publikaties van het Proefstation
gratis. De bijdragen voor het begunstigersschap zijn: voor natuurlijke personen minimaal ƒ 10,— per jaar, voor rechtspersonen minimaal ƒ 25,— per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van „begunstiger" worden gestort op postgirorekening nummer 495017 ten name van Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp.
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TER INLEIDING

Het Proefstation sloot in 1964 de eerste tienjarige periode van haar bestaan af. In
1954 werd de vereniging „Zeelands Proeftuin" omgezet in de stichting „Proefstation
voor de fruitteelt in de volle grond". In de tien jaar, welke het Proefstation thans
bestaat, is er steeds naar gestreefd het onderzoek een ruimer karakter te geven. De
inhoud van het jaarverslag 1964 toont aan, dat in het onderzoek van nu vrijwel alle
facetten van de teelt van groot- en kleinfruitgewassen zijn betrokken.
Het onderzoekprogramma is voor een belangrijk deel afgestemd op het vergroten van
de oogstzekerheid en het verlagen van de produktiekosten.
Als zodanig kunnen
worden genoemd het onderzoek over de bestuiving en over de werking van groeiregulatoren als gibberellazuur en B-9. Het onderzoek naar de mogelijkheden van
chemische dunning bij appel en pruim kan zowel tot een besparing van arbeid als
tot verlaging van de produktiekosten
leiden.
In 1964is de belangstelling voor boomvormen en snoeiwijzen nog verder toegenomen.
Deze onderwerpen blijven dan ook de volle aandacht van het Proefstation ontvangen.
Grote belangstelling valt er ook waar te nemen voor de spur-typen van appelrassen,
in het bijzonder van Golden Delicious. Reeds werd hierover enig onderzoek verricht,
terwijl voorbereidingen zijn getroffen voor het aanleggen van een proefveld met verscheidene spur-typen van Golden Delicious op vier verschillende
onderstammen.
Bij het bodemkundig en fysiologisch onderzoek is een belangrijke plaats toegekend
aan de rol, die de stikstof speelt bij de relatie groei-vruchtbaarheid. Ook aan de
bodembehandeling en de chemische onkruidbestrijding wordt de grootst mogelijke
aandacht geschonken. In dit verslagjaar kon een economische benadering van de
bodembehandeling en chemische onkruidbestrijding worden opgenomen.
Daar de kosten van de bestrijding van ziekten en plagen bij appel ongeveer 13°/oen
bij peer ongeveer 9°/ovan de totale produktiekosten
en respectievelijk 35°/o en
25"lo van de teeltkosten bedragen, blijft het onderzoek over de ziektebestrijding
actueel.
De mogelijk positieve resultaten van het onderzoek over het mechanisch oogsten van
bessen, dat in het verslagjaar in samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek ter hand werd genomen, zullen van invloed kunnen zijn op de rentabiliteit
van de teelt van rode en zwarte bessen.
Gezien het feit dat een groot deel van de oogst van kleinfruit bestemd is voor de
verwerking is het verheugend, dat de samenwerking tussen
onderzoekinstanties,
waaronder het Proefstation, met de kleinfruitverwerkende
industrie is verstevigdNaast het eigen onderzoek van het Proefstation hebben de medewerkers van hêf
Proefstation ook in 1964 een coördinerende functie bij onderzoekingen elders in het
land vervuld. De aangename contacten met instellingen en organisaties, in het bijzonder met de Rijkstuinbouwconsulentschappen,
worden door het Proefstation zeer
gewaardeerd.
Gaarne wordt op deze plaats dank gebracht aan allen, die het werk van het Proefstation op welke wijze dan ook hebben gesteund.

IR.G. S. ROOSJE, waarnemend directeur.
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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1964

BESTUUR
In de samenstelling van het Bestuur kwam een wijziging doordat de heer A. H. M.
Jürgens te Nijmegen zijn functie in het Bestuur wegens drukke andere werkzaamheden niet langer kon vervullen. In diens plaats werd de heer E.H. M.Jongerius te
Houten door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen benoemd.
Het Bestuur kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen, namelijk op
12 iebruari en op 15 oktober.
COMMISSIES
De Adviescommissie Kleinfruit, die als stuurgroep bij het onderzoek van de kleinfruitteelt is te beschouwen, kwam in 1964 niet bijeen. Het werkprogramma voor het
landelijk onderzoek op het gebied van kleinfruit werd in 1963 zo grondig besproken,
dat in 1964 geen behoefte aan een nieuwe bespreking bestond.
Het gedurende acht jaar lopende onderzoek over de teelt van blauwe bessen is in een
zodanig stadium gekomen, dat de behartiging van de door de Studiecommissie Blauwe
Bessen en de Werkgroep Blauwe Bessen aangelegde proeven aan de desbetreffende
Rijkstuinbouwconsulentschappen kon worden overgedragen.
BEGUNSTIGERS
Het aantal begunstigers van het Proefstation bedroeg op 31 december van het verslagjaar 164.
PERSONEEL
Het aantal personeelsmutaties was in 1964 belangrijk geringer dan in het voorgaande
jaar.
De directeur, Ir. J. J. Van Hennik, werd per 1 november door het Ministerie van
Landbouw en Visserij tijdelijk gedetacheerd bij de E.E.G.-Commissie te Brussel. In
verband daarmede werd de adjunct-directeur, Ir. G. S. Roosje, met ingang van dezelfde datum tijdelijk belast met de waarneming van de functie van directeur.
Op 11 februari werd in de vakatures bij de huishoudelijke dienst voorzien door de
aanstelling van Mej. T. P. van Son en Mej. T. D. Goeree.
In een vakature van tuinknecht werd op 16 maart N. Goosen aangesteld.
Op 31 juli verliet de typiste Mej. B. M. de Pree de dienst. In haar plaats werd op
17 augustus Mej. P. M. Ringelberg benoemd.
De laborant bij de bodemkundige afdeling, C. A. R. Römer ging per 1 juli de functie
van assistent bij de afdeling fysiologie vervullen. In verband daarmede werd op
17 augustus Mej. M. H. Leys tot laborante bij de afdeling bodemkunde benoemd.
De laborante Mej. J. J. van Boven vertrok per 28 augustus; haar functie in de afdeling bodemkunde werd op 1 september overgenomen door de leerling-analiste Mej.
W. M. Pik.
De assistent J. Vink, die sedert zijn aanstelling was gedetacheerd bij het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen, ging op 1 oktober over in dienst
van dit instituut.
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Mej. Ir. D. Kropczynska van de Landbouwhogeschool te Warschau (Polen), verleende
van 1 juni tot 30 november medewerking aan het acarologisch onderzoek.
GEBOUWEN EN INRICHTING
Ten behoeve van het onderzoek over vruchtboomkanker werd in de proeftuin „Boom
en Vrucht" te Kesteren, waar de onderzoeker die aan het probleem vruchtboomkanker
werkt, is gedetacheerd, een plastic afdak gebouwd.
De laboratoriuminventaris werd o.m. uitgebreid met een spectrofotometer en een
diepvrieskast.
Voorbereidingen voor de bouw van twee klimaatkamers werden getroffen.
PROEFTUINEN
De proeftuin te Wilhelminadorp werd in het voorjaar van 1964 uitgebreid met een
proefveld van vier pererassen op zeven verschillende kweeonderstammen. Aan de
collectie te beproeven rassen van appel, peer en pruim werd opnieuw enige uitbreiding gegeven. Enkele rassen werden gerooid daar ze de toets der critiek niet konden
doorstaan.
In het najaar van 1964 werd reeds begonnen met de voorbereiding voor het planten
van een proefveld met appel, waarin de invloed van enige virusziekten op de groei en
de produktie van vier appelrassen zal worden bestudeerd.
BUITENLANDSE REIZEN
Op 5 mei bezochten P. D. Goddrie, Ir. G. S. Roosje en M. van de Vrie het XVIde
Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent (België).
Drs. D. J. de Jong en M. van de Vrie namen van 6 tot 13 juni deel aan een werkweek
van de internationale werkgroep C.I.L.B. („Commission Internationale de Lutte Biologique"). Deze werkweek, die te Saxon (Wallis) in Zwitserland werd gehouden had
ten doel de uitwisseling en beproeving van methoden ter bemonstering van de insektenpopulatie in boomgaarden.
Drs. D. J. de Jong woonde van 8 tot 16 juli het 12th International Congress of Entomology te Londen bij.
Van 28 juni tot 8 juli werd door Ir. B. Roelofsen en J. Blommers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Geldermalsen een reis naar Schotland gemaakt. Deze reis
had ten doel de ontwikkeling van het onderzoek met kleinfruitgewassen te bestuderen en kennis te nemen van de teeltmethoden in de praktijk van de kleinfruitteelt.
Ir. P. Delver en Dr. J. Tromp bezochten van 8 tot 12 juli in Engeland "East Mailing
Research Station" en "Long Ashton Research Station" teneinde zich te oriënteren over
het bodemkundig en fysiologisch onderzoek met fruitgewassen, dat aan deze proefstations wordt uitgevoerd.
In gezelschap van Dr. Ir. W. van der Zweep en D. van Staalduine (I.B.S. — T.N.O.)
werd op 3 en 4 augustus door P. D. Goddrie een bezoek gebracht aan het fruitteeltgebied "Das Alte Land" in Noordwest Duitsland in verband met het onderzoek over
chemische onkruidbestrijding in fruitgewassen. Daarbij werd ook een bezoek gebracht
aan het in Jork gevestigde fruitteeltproefstation.
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Ir. R. K. Elema maakte in gezelschap van Ir. B. W. Braams, Ir. W. A. Segeren en
A. van Oosten van 26 augustus tot 3 september een studiereis naar de fruitteelt in
het zuidelijk deel van Engeland, waarbij ook "East Mailing Research Station" werd
bezocht.
Kennismaking met de problemen van de fruitteelt in Denemarken en Zweden en een
oriëntatie van het onderzoek bij Scandinavische instellingen van fruitteeltkundig onderzoek waren de doeleinden van een reis, die van 31 augustus tot 12 september door
Ir. G. S. Roosje en Ir. S. J. Wertheim in gezelschap van Ir. S. A. H. M. van de Geijn
en L. Uitterlinden naar Denemarken en Zweden werd gemaakt. Op de heenreis werd
in Duitsland nog een bezoek gebracht aan "Obstbauversuchsanstalt" te Langförden en
aan het fruitteeltgebied in Schleswig-Holstein.
Dr. D. Mulder was in de gelegenheid van 8 tot 11 september een bezoek te brengen
aan het Proefstation te Bavendorf bij Ravensburg teneinde kennis te kunnen nemen
van het onderzoek over vruchtboomkanker, dat daar door Dr. Kennel wordt verricht.
P. D. Goddrie maakte van 7 tot 16 september samen met D. van Staalduine een reis
naar Engeland en Ierland met het doel onderzoek over en praktijktoepassing van de
chemische onkruidbestrijding te bestuderen.
M. van de Vrie nam van 12 tot 15 oktober deel aan de 35ste Pflanzenschutz-Tagung te
Wiesbaden, Duitsland.

VOORLICHTING
Op 18 en 19 februari werden op het Proefstation in samenwerking met de Nederlandse
Fruittelers Organisatie studiedagen voor fruittelers gehouden. Hieraan namen ongeveer 20 telers deel.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Proefstation werd op 19 juni een
persconferentie gehouden, terwijl die dag een bijzondere bezoekdag was. De bezoekers
uit Nederland en België konden onder meer een expositie over het werk van het
Proefstation bezichtigen.
Op 23 juni en op 22 september werden bijeenkomsten met de fruitteeltassistenten van
de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst gehouden.
De samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst op het gebied van kleinfruit vindt onder meer plaats via de Werkgroep Kleinfruit. Deze werkgroep kwam in
het verslagjaar totaal zeven dagen bijeen. Een deel van de leden van deze werkgroep
werd nog verenigd in een "Glasgroep" om de problemen rond de teelt van glasaardbeien te benaderen.

VOORDRACHTEN
Ir. P. DELVER
Bodembehandeling in de fruitteelt — 24 januari te Krabbendijke, N.F.O. Afd. Oost
Zuid-Beveland.
Bemesting in de fruitteelt — 28 januari te Bunde, L.F.O.
Bodembehandeling in de fruitteelt — 18 februari te Wilhelminadorp, Fruitteeltstudiedagen van het Proefstation.
Stikstofbemesting in de fruitteelt — 11 maart te Utrecht, Bemestingsdag Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden.
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1. Belangstelling bij de expositie in het Proefstation, die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
werd georganiseerd.

Voedingsfysiologische aspecten van de stikstofbemesting bij fruitbomen — 9 oktober
te Wageningen, Fysiologendag, georganiseerd door C.P.O.
P. D. GODDRIE
Onkruidbestrijding in aardbeien en kleinfruit — 9 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag onkruidbestrijding, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt.
• 14 januari te Haamstede, N.F.O. Afd. Schouwen-Duiveland en Vereniging van OudLeerlingen.
• 24 januari te Wemeldinge, Coöperatieve Landbouwvereniging Wemeldinge en
Fruitteeltstudieclub Wemeldinge.
• 31 januari te Wageningen, N.F.O. Winterstudiedag Ziekten- en onkruidbestrijding.
• 11 februari te Middelharnis, N.F.O. Afd. Goeree en Overflakkee.
• 19 februari te Wilhelminadorp, Fruitteeltstudiedagen van het Proefstation.
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• 26 februari te Roosendaal, N.F.O. Afd. Breda en Roosendaal, Fruitteeltstudieclubs
Nispen e.o. en Zundert e.o.
• 2 december te Goes, Vereniging van Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland en West
Noord-Brabant.
Chemische onkruidbestrijding in kleinfruit — 28 februari te Kapelle, Ontwikkelingsdag voor fruittelers.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitkwekerij — 5 maart te Breda, Stichting
B.V.T.
Het onkruidbestrijdingsonderzoek te Wilhelminadorp — 2 november te Boxtel, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst 's-Hertogenbosch.

L.GOEDEGEBURE
Botrytisbestrijding in aardbeien — 28 februari te Kapelle, Ontwikkelingsdag voor
kleinfmittelers.
Welke mogelijkheden zijn er voor de teelt van aardbeien in de volle grond? —
12 november te Zierikzee, Studieclub kleinfruit.
De aardbeienteelt, zomer- of voorjaarsplanting — 23 november te Schore, Tuinbouwvereniging Schore.
Drs. D. J. DE JONG
Bestrijding van plagen in de fruitteelt — 16 februari te Wilhelminadorp, Fruitteeltstudiedagen van het Proefstation.
Dr. D. MULDER
Bestrijding van vruchtboomkanker — 11 november, Radiotoespraak R.V.D., rubriek:
Voor het platteland.
De bestrijding van vruchtboomkanker.
• 24 november te Geldermalsen, N.F.O. Kring Geldermalsen
• 27 november te Leeuwarden, N.F.O. Kring Friesland.
• 16 december te Kesteren, Vereniging van Oud-leerlingen van de fruitteeltschool te
Kesteren.
Ir. G. S. ROOSJE
Ziektebestrijding in de fruitteelt — 8 januari te Sevenum, L.F.O. Kring Venlo in
samenwerking met L.L.T.B.
Mededelingen betreffende het onderzoek van appelmeeldauw, Gloeosporium en stambasisrot — 9 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag Ziektebestrijding in de fruitteelt, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Ziektebestrijding in de fruitteelt' — 16 januari te Eindhoven, Tuinbouwbond N.C.B.
Kring Eindhoven.
Ziekten, die de aandacht vragen — 17 januari te Goes, N.F.O. Kring Zeeland.
Bestrijding van Gloeosporium-rot en kanker — 6 februari te Tholen, N.F.O. Afd.
Tholen.
De betekenis van de fenologie bij de bestrijding van ziekten en plagen in de fruitteelt
— 23 april te Utrecht, Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging.
Epidemiologie der echte meeldauwzwammen — 5 november te Baarn, Kommissie voor
Fytopathologie der Kon. Ned. Botanische Vereniging.
Bestrijding van schurft en meeldauw — 17 december te Gronsveld, L.F.O. Kring.
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G. TOORENAAR
Nieuwe fruitrassen — 23 januari te Terneuzen, N.C.B.
Het onderzoek in de fruitteelt en proefuitslagen op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp — 25 januari te Gent (België), Verbond van fruitkwekers
Zuid-Vlaanderen.
Nieuws van de proeftuin — 5 februari te Wemeldinge, Fruitteeltstudieclub Wemeldinge.
Boomvormen bij appel en peer — 18 februari te Wilhelminadorp, Fruitteeltstudiedagen Proefstation.
De fruitteelt in Frankrijk — 26 februari te Klaaswaal, N.F.O. Afd. Hoekse Waard.
Onderstammen, rassen, boomvormen — 28 februari te Ochten, N.F.O. Afd.
Nieuwe fruitrassen — 17 juli te Goes, Bond van Zeeuwse boomkwekers.
Nieuws van de proeftuin — 24 november te Tholen, N.F.O. Afd. Tholen.
M. VAN DE VRIE
Harmonische bestrijding van plagen in de fruitteelt — 27 oktober, Radiotoespraak
R.V.D., rubriek: Voor het platteland.
Oorzaken voor het ontstaan van spintplagen in boomgaarden — 12 november te
Utrecht, Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging.
Problemen bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw — 28 november te Middelharnis, Vereniging Natuurwetenschappelijk Genootschap.
Ir. S. J. WERTHEIM
Spurtypen — 2 december te Goes, Vereniging van Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland en West Noord-Brabant.
W. VAN DER ZWEEP, D. VAN STAALDUINE EN P. D. GODDRIE
Developments in weed control in fruit crops on the European continent — 24 november te Brighton, 7th British Weed Control Conference.
BEZOEKERS
Op 8 september bracht Zijne Excellentie Mr. B. W. Biesheuvel, Minister van Landbouw en Visserij, vergezeld van Mr. F. Daniels, een informeel bezoek aan het Proefstation.
Het Proefstation ontving in 1964 totaal 1545 bezoekers. In Wilhelminadorp werden in
het laboratorium en in de proeftuin 888 personen ontvangen, waarvan 325 uit het
buitenland. In de proeftuin te Kapelle-Biezelinge werden 657 personen rondgeleid,
waarvan 100 uit het buitenland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit 24 verschillende landen: Argentinië 1, Australië 4, België 75, Canada 1, Chili 2, Denemarken 16, Duitsland 82, Engeland 13, Frankrijk 145, Ierland 12, Israël 1, Nieuw-Zeeland 2, Oostenrijk 3, Peru 2, Polen 3, Portugal
3, Soedan 1, Spanje 1, Tanganjika 2, Turkije 4, U.S.A. 39, Zuid-Afrika 3, Zweden 1,
Zwitserland 9.
Tot de buitenlandse bezoekers behoorden twee groepen leden van de Amerikaanse
„Dwarf Fruit Tree Association", die zich op de hoogte kwamen stellen van de toepassing van Mailing en Mailing Merton-onderstammen in verscheidene Westeuropese
landen. De eerste groep, onder leiding van Dr. R. F. Carlson (Michigan), werd ont-
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vangen op 26 juni, terwijl de tweede groep onder leiding van Dr. E. Anderson werd
rondgeleid op 3 augustus.
SAMENWERKING METANDERE INSTELLINGEN, DIENSTEN ENPERSONEEL
In het verband van commissies en werkgroepen, waarin medewerkers van het Proefstation zitting hebben, werd samengewerkt met verschillende instituten, diensten,
onderzoekers en fruittelers. Bovendien werden de vele rechtstreekse contacten met
instellingen en personen weer zeer gewaardeerd.
Op deze plaats wordt gewag gemaakt van de nauwere samenwerking tussen de fruitverwerkende industrie en verscheidene onderzoekinstanties, waaronder het Proefstation. Met name voor het verkrijgen van een juist oordeel over de verwerkingswaarde van kleinfruitgewassen kan deze samenwerking van grote waarde zijn.
Hier wordt in het bijzonder dank gebracht aan degenen die op welke wijze dan ook
belang stelden in het werk van het Proefstation en vooral ook aan de fruittelersproefveldhouders, wier medewerking op hoge prijs wordt gesteld.
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DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP
Ir. S. J. WERTHEIM en G. TOORENAAR

ALGEMEEN
Het jaar 1964 was fruitteelttechnisch gezien een bijzonder gunstig jaar. Tijdens de
winter kwamen er tamelijk veel vorstdagen voor maar nooit was de temperatuur zo
laag dat er schade aan de vruchtbomen ontstond.
De bloeiperiode was goed, vooral tijdens de bloei van de appels was het weer bijzonder fraai. Gedurende de gehele bloeiperiode kwam de temperatuur in Wilhelminadorp
niet beneden 5° C. De vruchtzetting was overdadig. Zodra het mogelijk was werd
begonnen met het dunnen van pruimen, waarna de peren volgden. Vooral het dunnen
van de appels vergde zeer veel tijd. Aan grote Goudreinettebomen moest soms meer
dan twee uur door een man gedund worden. Een tegenvaller was dat er ditmaal bij
de Cox's Orange Pippin geen juni-rui optrad. In totaal was er twee maanden voor
de vruchtdunning nodig. Op 10 juli werd er door een hagelbui vrij veel schade aan
het fruit in de proeftuin aangericht. De schade was gelukkig niet zo ernstig, dat de
uitkomsten van de proefvelden er door werden beïnvloed. Vooral in augustus en
oktober was het weer zeer gunstig om de vruchten voldoende op grootte en op kleur
te brengen.
De regenval bedroeg 790 mm hetgeen 42 mm meer is dan de gemiddelde regenval in
Zeeland. Dit wil evenwel nog niet zeggen, dat er steeds voldoende vocht ter beschikking van de bomen stond, aangezien de regenval vrij onregelmatig was verdeeld.
Tijdens het oogsten bleek pas welk een uitzonderlijk gunstig fruitjaar 1964 was.
Sommige perceeltjes Golden Delicious kwamen tot een opbrengst van ruim 60.000 kg
per ha van uitstekende kwaliteit. Van een perceeltje Doyenné du Comice werd meer
dan 40.000 kg per ha geoogst.
De ziektebestrijding gaf geen grote moeilijkheden met uitzondering van de bestrijding
van appelmeeldauw. Deze ziekte bleek zelfs bij wekelijkse bespuitingen in de oudere
bomen moeilijk beteugeld te kunnen worden.
In 1964 openbaarde zich in de loop van de zomer op de vruchten van Golden Delicious
vrij veel verruwing van de vruchtschil. In hoeverre deze verruwing reeds was ontstaan in de periode rond de bloei of dat ook nog later in de zomer verruwing ontstond
blijft een open vraag.
De onkruidbestrijding geschiedde hoofdzakelijk chemisch.
In het afgelopen voorjaar werd een pere-onderstammenproefveld aangeplant. Op dit
perceel zullen vier verschillende pererassen op zeven verschillende kwee-selecties
worden vergeleken.
Op een ander perceel werden zeven verschillende rode mutanten van Jonathan en
vijf verschillende rode mutanten van Schone van Boskoop geplant. Het ligt in de bedoeling om op dit perceel ook nog een aantal rode mutanten van James Grieve te
planten.
Verder werden in 1964 voor de gebruikswaarde-toetsing van rassen kleine aantallen
bomen van de volgende rassen geplant:
appel: Granny Smith — Mutsu — Baker Delicious —• Stark Summergold en Jonalicious.
peer: Dubbele Bonne Louise — Dubbele Conference en vier verschillende mutanten
van grootvruchtige Précoce de Trévoux.
pruim: Winsson — Earlyana — Admirai — Marjory's Seedling — No. 6217 I.V.T. —
H.F. 15.
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BOÔMVÔRMËNPROEFVELD MET APPEL
Op dit, in 1956/1957 geplante, proefveld worden de volgende boomvormen met elkaar
vergeleken:
1. vrije spil
2. afgeplatte spil
3. vrije haag
4. geleide haag
Voor een uitvoerige beschrijving van de boomvormen en voor de plantafstanden
wordt verwezen naar het Jaarverslag 1962, blz. 19 en 20.
De proefrassen, Cox's Orange Pippin en Golden Delicious, zijn veredeld zowel op M II
als op M IX.
De opbrengsten tot en met 1964 zijn weergegeven in tabel 1 in kg per boom en in
ton per hectare. De hoogste opbrengsten zijn in tabel 1 vanaf 1959 vet gedrukt.
Uit tabel 1 blijkt, dat bij Cox's Orange Pippin op M IX de geleide haag per boom het
meeste heeft opgebracht. Door het grote aantal bomen per hectare was echter de vrije
haag per hectare bezien de meest produktieve boomvorm. Dit geldt tot en met 1963.
In 1964 won de vrije spil het per boom wat opbrengst betreft van de andere boomvormen en, met een klein verschil, ook per hectare.
Totaal bezien over de afgelopen zeven jaren heeft de vrije haag 47°/omeer opgebracht
dan de vrije spil, 4 8 % meer dan de afgeplatte spil en 22°/o meer dan de geleide haag.
De vrije haag is dus voor Cox's op M IX typisch een boomvorm om vroeg aan een
hoge produktie te komen. De kwaliteit van de vruchten van bomen van de vrije haag
is in de afgelopen jaren uitstekend geweest.
Bij de Cox's Orange Pippin op M II begonnen pas in 1960 opbrengsten van enige betekenis te komen. Het blijkt uit tabel 1, dat de vrije haag in de jaren 1960 tot en met
1963 zowel per boom als per hectare de hoogste opbrengsten heeft gegeven. Pas in
1964 kwam de geleide haag, die ook in 1962 en 1963 niet veel minder was dan de
vrije haag, aan een hogere opbrengst per hectare. De opbrengsten per boom liepen in
1964 weinig meer uiteen bij de verschillende boomvormen.
In de jaren 1958 tot en met 1964 heeft de vrije haag van Cox's op M II 29°/o meer
opgebracht dan de vrije spil, 33%>meer dan de afgeplatte spil en 9% meer dan de
geleide haag. De kwaliteit van de vruchten van de vrij wilde bomen van de vrije
haag is in alle jaren uitstekend geweest.
Voor Cox's Orange Pippin voldeden de haagsystemen in de eerste jaren dus beter dan
de spilsystemen. Niet snoeien (vrije haag) of weinig snoeien (geleide haag) heeft
kennelijk een gunstige invloed op de vroege vruchtbaarheid van Cox's Orange Pippin.
De opbrengsten van Golden Delicious op M IX waren in 1958 en 1959 nog gering. In
1960 was er tussen de verschillende boomvormen weinig verschil in opbrengst per
boom. Door het grote aantal bomen die op een hectare geplant kunnen worden bij het
vrije haag-systeem, won deze boomvorm het per hectare bezien duidelijk. In 1961
was de opbrengst per boom bij de vrije spil het hoogst; de opbrengst per hectare was
echter bij de geleide haag het grootst. In 1962 was het beeld weer anders, de geleide
haag bracht per boom het meeste op, hoewel de verschillen met de spillen gering
waren; per hectare bezien bracht de vrije haag het. meeste op.
In de laatste twee jaren, 1963 en 1964, was de opbrengst per boom van de vrije spil

20

e
e
CS
O

H<

o
in
CM

o
O
O

TH

TH

TH

M

CO

TH

O

9

OS

1—1

CO

en

iH

rn"

co

o
os"
CN

co
en o

CO
Ol"
CM

o"
co

in"
CM

TH

CM

00
00
CM

CM

CD

CO

e
o
9
p
CO CM CM
OS OS r H
rH

o
O
O
rH

e
TH
TH

os
o

«o
m

CO

TH

•*

CO
CO

TH

o
m
rH

rH

CO

I>

Tl«

co m

o

o

cn

en

CM

O
CM
T-H

en co

TH

tH
tH

co_ CM eo^

co

t>"
CO

co

T-1

en
CM

CM

HÏ

co"

co

CO

co
m"

ai

oo"

•*

SM

eo

-H"

T-T

TH"

OS T H
C-"
CM T H

o
co"

os

CM

CM"

•o

c
(S

es_
T-T

IN i n
T-T

«»M

«^>ai
o

i_ «—
o
>
c
E
-

«a
Om

en

CO

j-i

CM

in"

00

TH

TH

in

m"

00

co

es

rH*

co

SM

T-T O

< Q..Q

in

Th

H

Q . *—

rH

TH

TH

o"

o"

O

rH

SO

r-T

T-H"

1-Î

m

CM

in

CD

o " es

c n co

os

en co" co" co" os"

in
in

rH

• * "

eo" r-T
co
•0"

co eo
co" o " i n
m in

10 CM
os" eo" CM" en os"
rH rH rH f l
rH

en eo m
CM" eo" es
CM eo

m
<o

o

CM" r H
CO

i n CM
co" co" c d

O
CM" 1 0
TH
CM

ETH

rH

in"
rH

CM

CM

en

TH

CM

C5

in

in"

CM
tH

CO

co" i n "

co"

O

CM_
T-T

co
r-T o

i n co

r H ^ CO

rH

rH

CS

CM

CO

i-T

co en os oo
o" o" o" o

co
o" o" o" o "

eo es o o
co co TH eo

m m M iß

CO

o
in

rH

co

TH

co"

m co eo_
©

rH

<*

1

1 111

o"

co oo
o" o

r3

T5T~

"-'M
J, Ût

CO
ffl

JS

u i !

:CT

u

H

eu

> <> O

> it

CM

CM" Ï O

en
es

CM c - CM
• * CM • *

:;? M
ÎH « H

CO

CM

CO

CM

o
en"
TH

eo

eo

in"
CM

TH

CM

O

O

co"

'S
TH

es es"

1 1o "
rH

CM

•o

•3
V

CO
in

o"

<9

TH

es

t -

Ï-H

CO i-H OS

n

eo TH
CO T H

co
co

.2 ö

-^^

•OC
a <s

Ou
o o

(M
CO

^_^
H

«S

0)

to

TH

ei

w 'co'

o.

00

cd

Soi

,_

o

co

E-

rH

CM

CM"

CO
T-T O
TH
CM

CO

CM"
rH

os" CM"

CO

co_

i-t

CM

CM

B -S

l°l I

5S
a.

i n CM
co" CO"
co
co

e
o

«O
IH

en eo_ »o co
o
en" eM co"
m
ce i n

co_ CM

e spi
eplat
e ha
side

«S
E ai

co co

T-T cc
CM CM

co"
CO

10
T-T CM
CM

TH

m"

S iin
'm O»
Co

o
in"

TH

TH

rH

co
o

m m in
o " o " es" o "

in

TH

CM"

i—i
•1—i

'«
H

2?CO

Oj CJO CO
+ s ro J 3

H

!

•—i

CO
Ol 610 CO
- S re si
-H

1
u

-t->

w>

CO

M

m

CO Si

eplat
e ha
eide '.

o
a.
a.
es

CM

tH

r-ï eo"
eo CM

e spi
ëplat
e ha
eide :
e spi

as
E

TH

CM

i-T

m m
es" o "

co

CD

8

os

os co^

<M

in

e spi
eplat
e ha
eide

E
o
o
.o

os
eo

!>

rH

co

CM

in
<N" CM"
TH

co

co

os" os" i >

co
co"

iH

CM

CO

O)

e
»o

•*" -*"

TH

oo
in
en

C-" T H "
CM

rH

co O
N
os" Os" • * " t H
TH

S

os os.

CM

CO

CO

oo

CO

co co os CO
co" co eo oo"

oo
o"

E

co os o
o " i n " os
co

TH

t-H

S

eo
•H"

co
o"

ï-H

tH

T(<

en
co

pH

CS

TH

CM

co" •>*

TH

eo

TH

• *

CM

CO

o

1<"

co"

CO

TH

in
rH

co

CM

i-H

TH

co

• * "

eo"

CO

CO

o

CM

o
CO
CO

CM"

CM

TH

e
TH

e

CS

en c n . «o r H
eo" i - T co o "
ï-i

co

TH

o

IH

os" r H "

in"

TH

CN~ CM"

CM

CM

e
o
O
O

e
o
CO

:CT t t o ''W

:s? OJO : E ? H

M :s> -eu
H
<*•* u

'H

u SH u OJ

> <> 0

X

ÎH

«tH

;-,

eu

:J?
^

> <> 0 >

!
•ö
ü

S

< >0

«

X
d> H

--M
« gs

CU

ö

"!«!S«co a
O ti . „
a

O O P h,

a

CU

T3 .J.
o eu
Ü Q

3
o
o

•o
o
Ü

d) o

Q o

O U .£H
U O H

21

het gunstigst; de opbrengst per hectare was het grootst bij de geleide haag.
Totaal bezien bleek de geleide haag de beste boomvorm voor Golden Delicious op
M IX. De opbrengst van deze boomvorm was 12% hoger dan van de vrije spil, 16°/o
hoger dan van de afgeplatte spil en 20%>hoger dan van de vrije haag. De vrije haag
bracht hier dus het minste op. Aan de bomen van de vrije haag is te zien, dat deze
boomvorm voor dit ras niet voldoet. Het vele hangende hout, dat ontstaat door het
achterwege blijven van snoei bij de vrije haag is ongunstig voor een goede vruchtdracht van de Golden Delicious. De vruchten waren in alle jaren ook gemiddeld
kleiner dan bij de overige boomvormen.
Bij de Golden Delicious op M II begonnen de opbrengsten in 1960 van betekenis te
worden. Per boom en per hectare bracht de geleide haag in 1960 het meest op. In
1961 was er een verschuiving ten gunste van de vrije haag per boom en per hectare.
In 1962 en 1963 echter won de geleide haag het weer in beide opzichten, in 1964 alleen
nog wat betreft de opbrengst per hectare.
Gemiddeld over de jaren 1958 tot en met 1964 bleek voor Golden Delicious op M II
de geleide haag de meest produktieve boomvorm. In deze jaren heeft deze boomvorm
63°/o meer opgebracht dan de vrije spil, 46°/o meer dan de afgeplatte spil en 28 "/o
meer dan de vrije haag. De smalle boom bij de geleide haag verzekerde een goede
belichting van de vruchten, waardoor de kwaliteit goed was. Evenals bij Golden Delicious op M IX is er bij de vrije haag van Golden Delicious op M H in alle jaren een
groter aantal kleine vruchten geweest dan bij de andere boomvormen.
Voor Golden Delicious bleek dus de geleide haag een geschikte boomvorm om vroeg
aan een hoge produktie te komen. Het niet snoeien van de bomen (vrije haag) heeft
bij dit ras een ongunstige invloed op de kwaliteit van de vruchten.
BOOMVORMENPROEFVELD MET PEER
Op dit, in 1956/1957 geplante, proefveld worden de volgende boomvormen met elkaar
vergeleken:
1. vrije spil
2. afgeplatte spil
3. vrije haag
4. geleide haag
Voor een uitvoerige beschrijving van de boomvormen en voor de plantafstanden
wordt verwezen naar het Jaarverslag 1960, blz. 22 en 23. Voor het aantal bomen per
rij en per hectare naar het Jaarverslag 1963, blz. 25.
De proefrassen Beurré Hardy en Doyenné du Comice zijn veredeld op kwee A. De
opbrengsten zijn tot en met 1964, in kg per boom en in ton per hectare, weergegeven
in tabel 2. De hoogste opbrengsten zijn in de tabel vet gedrukt.
Gezien de grote overeenkomst, die in de afgelopen jaren is ontstaan tussen de vrije
spil en de afgeplatte spil en ook tussen de geleide haag en de vrije haag, is het beter
in het vervolg te spreken van spillen tegenover hagen.
De eerste oogst van betekenis kwam bij de Beurré Hardy pas in 1963. Tot en met dit
jaar hadden de spillen per boom en per hectare meer opgebracht dan de hagen. In
1964 was er in de opbrengsten zowel per boom als per hectare weinig verschil meer
tussen beide systemen. Hierbij moet bedacht worden, dat de hagen in de winter
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Tabel 2. Opbrengst boomvormenproefveld met peer in kg/boom en ton/ha in 1961 t/m 1964
Bomen geplant in 1956/1957
Table 2. Yield for tree-shape trial with pears in kg/tree and ton/ha in 1961-1964
Varieties on Quince A rootstock
Trees planted in 1956/1957
Opbrengst in kg/boom

Bas

Boomvorm

Aantal
proefbomen

Variety

Tree-shape

Number Yield in kg/tree
of
trees
1961 1962 1963
1

B e u r r é Vrije s p i l )
39
H a r d y A f g e p l a t t e s p i l ! ! )36
3
Vrije h a a g )
12
Geleide h a a g 4 )
36

0,7
0,9
1,6
1,8

3,8
3,9
2,1
1,4

D o y e n n é Vrije spil
du
A f g e p l a t t e spil
Comice Vrije h a a g
Geleide haag

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

0,6
0,5
0,2
0,2

!) spindle bush
3) free hedge

45
42
42
42

Opbrengst in 1000 kg/ha

Yield in 1000 kg/ha
1964

1961 1962 1963

1964

1961-1964

0,6
0,8
1,4
1,8

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

21,9
23,2
11,9
15,3

29,0
31,9
30,2
36,6

54,9 (100Vo)
59,3 (110Vo)
45,3 ( 83 Vo)
55,2 (101 Vo)

1,7
2,2
1,5
1,1

0,6
0,5
0,3
0,2

5,6
10,8
5,2
7,6

23,3
14,3
41,0
38,3

31,2 (100Vo)
27,8 ( 89Vo)
48,0 (154Vo)
47,7 f153 Vo)

25,8
26,3
13,5
14,9

34,1
36,3
34,4
35,7

5,6
10,2
5,0
4,6

23,4
12,8
39,5
32,0

2) flattened spindle bush
4) regulated hedge

1963/1964 voor het eerst werden gesnoeid, omdat de bomen te dicht waren geworden.
Waarschijnlijk heeft deze eerste maal snoeien van de hagen een gunstige invloed
gehad op de vruchtdracht.
Bij de Doyenné du Comice werd de eerste oogst van betekenis pas in 1964 verkregen.
Voor zover de lage opbrengsten tot en met 1963 conclusies toelaten, kan gezegd
worden, dat de spillen tot en met 1963 wat meer hebben opgebracht dan de hagen.
In 1964 was het beeld juist omgekeerd; de hagen hebben in dit jaar per boom en per
hectare beduidend meer kilogrammen geleverd dan de spillen.
Evenals bij de Beurré Hardy moet ook hier de oorzaak waarschijnlijk gezocht worden
in de snoei van de hagen in de voorgaande winter.
De hagen van Doyenné du Comice hebben op deze eerste snoei meer gereageerd dan
de hagen van de Beurré Hardy, zo zelfs dat de hagen in 1964 gemiddeld 39,9 ton/ha
opbrachten tegen 18,8 ton van de spillen.
MM-ONDERSTAMMENPROEFVELD
In de winter 1960/1961 werd een onderstammenproef aangelegd met de MallingMerton-onderstammen MM 104, MM 106, MM 109 en MM 111. Deze betrekkelijk
nieuwe onderstammen worden in deze proef vergeleken met de onderstammen M II
en M VII. De proef werd aangelegd met vier rassen, namelijk: Stark Earliest, James
Grieve, Cox's Orange Pippin en Golden Delicious. Geplant werd volgens het systeem
„1 boom per veldje". De proef ligt in 12-voud. De plantafstand is voor alle bomen
5 x 3 m.
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Het doel van deze proef is na te gaan of een der MM-onderstammen een zwakkere
groei bij het erop geënte ras veroorzaakt dan de M II en M VII en of de MM-onderstammen een vroegere vruchtbaarheid teweegbrengen dan de genoemde M-typen.
In 1964 werd van dit proefveld de eerste opbrengst van betekenis verkregen. Deze
opbrengsten zijn vermeld in tabel 3. De hoogste opbrengsten van elk ras zijn daarin
vet gedrukt. Uit de cijfers van tabel 3 blijkt, dat er, totaal bezien, weinig verschil was
tussen de opbrengst van bomen op M II en van bomen op de onderstammen MM 104,
MM 106 en MM 109. Bomen op de onderstammen M VII en MM 111 brachten in 1964
wat minder op dan die op de overige onderstammen. Verder blijkt, dat elk ras anders
reageert op de onderstammen; voor de Stark Earliest was MM 106 in 1964 de meest
produktieve onderstam, voor James Grieve de MM 109, voor Cox's de M II en voor
Golden Delicious weer de MM 106. Aangezien dit de eerste opbrengsten van betekenis
waren, kunnen aan deze uitkomsten nog geen definitieve conclusies worden verbonden.
Tabel 3. Opbrengst MM-onderstammenproefveld in kg/boom in 1964
Proef geplant 1960/1961
Table 3. Yield Malling-Merton rootstock-trial in kg per tree in 1964
Trial planted in 1960/1961
Onderstam

Stark
Earliest

James
Grieve

Cox's Orange
Pippin

Golden
Delicious

Gemiddeld per onderstam

Bootstock

M
M
MM
MM
MM
MM
Tabel 4.
Table 4.

Mean per

II
VII
104
106
109
111

12,2
10,9
11,7
13,8
11,3
9,9

James Grieve

Bootstock

Stamomtrek
Trunkgirth
cm

Boomhoogte
Treeheight
m

Kroonbreedte

M
M
MM
MM
MM
MM

19,5
16,4
21,6
28,8
20,6
17,8

3,15
3,00
3,35
3,05
3,15
3,20

2,65
2,55
2,85
2,70
2,65
2,70

II
VII
104
106
109
111

16,8
10,3
13,2
13,8
14,2
8,9

13,8
10,9
12,5
14,3
14,9
10,1

10,0
8,0
11,3
12,8
11,9
8,1

Groeikrachtmetingen in ^M-onderstammenproefveld in winter 1964/1965
winter of 1964/1965
Measurements on growth -vigour in MM-rootstock trial in
Stark Earliest

Onderstam

15,3
14,3
13,9
16,6
18,0
13,3

rootstock
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Stamomtrek
TrunkCrown
diametei girth
m
cm

16,0
15,7
16,5
15,7
19,2
18,2

Cox's Orange Pippin
Stamomtrek
TrunkCrown
diameter girth
cm
m

Boomhoogte
Treeheight
m

Kroonbreedte

2,55
2,60
2,55
2,40
2,75
2,60

2,05
2,05
2,05
2,00
2,15
1,95

17,8
15,7
16,8
16,5
19,3
16,4

Boomhoogte

Kroonbreedte

Treeheight
m

3,20
3,05
2,90
3,05
3,25
3,00

Golden Delicious
Stamomtrek

Kroonbreedte

Crown
Trunkdiameter girth
m
cm

Boomhoogte
Treeheight
m

2,70
2,45
2,50
2,45
2,70
2,15

2,75
3,00
2,75
2,85
3,20
2,95

2,00
2,20
2,10
2,10
2,15
1,90

14,0
14,2
14,5
13,8
16,3
14,3

Crown
diameter
m

Afb. 2. Verband tussen staraomtrek en lengte éénjarige
scheuten bij Stark Earliest
op
verschillende
onderstammen.

l e n g t e l j a r i g e h o u t i n cm
8000
7800
7600

Fig. 2. Relation between trunk
girth (abcissa) and length
of the one year old shoots
(ordinate) with Stark Earliest on various rootstocks.

7400
7200

.Mil

7000
6800
6600

„ MM106

6400
StarK E a r l i e s t

6200.
6000.
5800.
5600.
54 0 0 .
5200

22 cm s t a m o m t r e k

s t a m o m t r e k in c m
Stark
Earliest

II VII 104 106109 111
M
MM

James
Grieve

Cox s O r a n g e
Pippin

II VII 104 106 109 111
II VII 104106 109 111
M
MM
M
MM
onderstam

dolden
Delicious

II VII 104 106 109 111
M
MM

Afb, 3. Groeikracht van MM-onderstammen in vergelijking met enkele M-onderstammen, uitgedrukt in cm
stamomtrek.
Fig. 3. Growth-vigour of MM-rootstocks in comparison with some M-rootstocks, expressed in cm trunk
girth (ordinate).
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In de winter 1964/1965 is van elke boom de stamomtrek, de grootste hoogte en de
grootste kroonbreedte gemeten. De stamomtrek dient als maat voor de groeikracht.
De dikste stam duidt op de meeste groei, dus op de sterkste onderstam.
Om na te gaan of de stamomtrek inderdaad een goede maat is voor de groeikracht,
werd van het ras Stark Earliest naast de stamomtrek ook de totale lengte van het
éénjarige hout gemeten. Het resultaat hiervan is weergegeven in afb. 2. Hieruit blijkt
inderdaad, dat de stamomtrek als maat voor de groeikracht kan worden gebruikt en
men het zeer tijdrovende scheutmeten door de eenvoudiger meting van de stamomtrek kan vervangen. De grootste boomhoogte en kroonbreedte zijn gemeten om een
indruk te geven van de boomgrootte. De kroonbreedte is gemeten in twee richtingen,
NW-ZO en NO-ZW, diagonaalsgewijs op de rijrichting. Uit deze twee waarnemingen
is de gemiddelde kroonbreedte per boom berekend. Dit gegeven kan nuttig zijn voor
het bepalen van plantafstanden.
De resultaten van deze metingen over de groeikracht zijn vermeld in tabel 4. De
grootste waarden binnen elk ras zijn vet gedrukt. De uitkomsten van de stamomtrekmetingen zijn bovendien nog weergegeven in afb. 3.
Uit de metingen van de stamomtrek blijkt dat de sterkte van de onderstammen per
ras uiteenloopt. Bij Stark Earliest bv. bleek de MM 104 de sterkste onderstam, bij
Golden Delicious de MM 109. De MM 104 en de MM 109 bleken de sterkste MMonderstammen, de MM 106 en MM 111 de zwakste MM-onderstammen.
Als antwoord op één der oogmerken van deze proef, namelijk het nagaan of de
groeikracht van de MM-onderstammen zwakker is dan die van de onderstammen
M II en M VII, kan dus voorlopig gesteld worden dat de groeikracht van deze
Malling-Merton onderstammen per ras zich als volgt heeft getoond:
Bij Stark Earliest waren alle betreffende MM-onderstammen sterker dan M VII. De
MM 106 en M M i l l waren zwakker dan M II, de MM 104 en MM 109 sterker.
Bij James Grieve was alleen MM 106 gelijk aan de MVII, de overige waren sterker.
De MM 106 was wat zwakker dan de MII, de overige waren sterker dan M II.
Bij Cox's Orange Pippin waren weer alle MM-onderstammen sterker dan de M VII,
maar hier was alleen de MM 109 sterker dan de M II.
Bij Golden Delicious was er weinig verschil in groeikracht tussen M VII, M II,
MM 104, MM 106 en MM 111. Hier bleek alleen de MM 109 sterker dan de overige
onderstammen.
Gezien de opbrengsten in 1964 en de groei van de bomen tot 1965 kan gezegd worden,
dat er in deze proef nog geen duidelijke voordelen van de MM-onderstammen boven
de M II zijn gebleken. Mogelijk kan bij Cox's Orange Pippin een der MM-onderstammen een wat zwakkere groei dan M II veroorzaken, maar of de produktiviteit
van de bomen dan gelijk of hoger is dan van bomen op M II moet nog worden afgewacht. Voorlopig lijkt dit laatste nog niet het geval te zijn
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HET TEELTONDERZOEK BIJ GROOT FRUIT
Ir. S. J. WERTHEIM

ALGEMEEN
In 1964 werd een begin gemaakt met onderzoek inzake bestuiving. Via draaibaar
opgestelde stuifmeelvangers en inhulproeven werd getracht meer inzicht te verkrijgen in het aandeel van wind bij de bestuiving van vruchtbomen. In blokbeplantingen werden verschillende omentingen verricht met bestuiverrassen om na te gaan
hoeveel bomen omgeënt moeten worden en welke rassen hiervoor het meest geschikt
zijn.
Door het aanleggen van een grondverwarming bij een aantal vruchtbomen werd getracht vast te stellen of de bodemtemperatuur in het voorjaar invloed heeft op de
vruchtzetting van peer.
In 1964 werd ook begonnen met onderzoek over de gebruiksmogelijkheden van chemische groeiregulatoren, zoals gibberellazuur, N-dimethylaminobarnsteenzuur (B-9),
boorzuur en enkele chemische dunningsmiddelen, zoals a-naftylaceetamide en Californische pap. Het middel carbaryl werd evenals in voorgaande jaren op vruchtdunnende werking onderzocht.
Gibberellazuur werd gebruikt om na te gaan in hoeverre deze stof de vruchtzetting
van pererassen kan verbeteren. Van de remstof B-9 is nagegaan hoe deze stof de
vegetatieve en generatieve ontwikkeling van appel en peer beïnvloedt. Met boorzuur
werd getracht de vruchtzetting van peer te beïnvloeden. De chemische dunningsmiddelen zijn in het onderzoek betrokken om na te gaan, of deze middelen het dunnen
met de hand kunnen verminderen of vervangen.
Verder werd aandacht besteed aan het mechanisch oogsten van steenvruchten en aan
spurtypen van Golden Delicious.
Alle punten van onderzoek zullen zich over meerdere jaren uitstrekken. Op een
aantal facetten van het onderzoek wordt hieronder nader ingegaan.
BESTUIVING
Om na te gaan in hoeverre de wind een rol speelt bij de bestuiving van vruchtbomen
werd begonnen met waarnemingen om te bepalen of stuifmeel van vruchtbomen in
de lucht aanwezig is. Daartoe werd gebruik gemaakt van draaibaar opgestelde
toestellen, waarin objectglaasjes (77 x 27 mm) geplaatst kunnen worden. Deze "stuifmeelvangers" werden kort voor de bloei op de spillepalen of op de palen van de
haagbeplantingen uitgezet in perceel 17 en 18 van de proeftuin te Wilhelminadorp,
waar de volgende vier rassen voorkomen: Cox's Orange Pippin, Golden Delicious,
Beurré Hardy en Doyenné du Comice.
Totaal werden 21 stuifmeelvangers opgesteld, 20 in het perceel en één aan de westelijke buitenkant van de proeftuin. In elke stuifmeelvanger werden steeds zes objectglaasjes gebruikt, die tijdens de bloei om de twee of drie dagen werden verwisseld en
onder het microscoop op aanwezigheid van stuifmeel onderzocht. Van elk objectglas
was hiertoe ± 1 cm 2 bestreken met vaseline.
Uit het microscopisch onderzoek is gebleken, dat stuifmeel van appel en peer in de
lucht voorkomt. Het meeste stuifmeel werd aangetroffen tijdens de volle bloei en bij
droog en betrekkelijk warm weer. Het aantal stuifmeelkorrels dat op 1 cm2 objectglas
werd opgevangen, varieerde van 0 tot 200. De stuifmeelkorrels werden vaak in groepjes aangetroffen (afb. 4). De gemiddelde aantallen stuifmeelkorrels per objectglas
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Afb. 4. Door de lucht verplaatste
stuifmeelkorrels van appel
of peer opgevangen op gedeeltelijk met vaseline bestreken objectglas (vergroting 125 x ) .
Fig. 4. Airborne pollen of apple
or pear caught on glass
slide partly covered with
vaseline
(magnification
125 x ) .

gedurende de bloeiperiode zijn vermeld in tabel 5.
Om na te gaan of het opgevangen stuifmeel inderdaad afkomstig was van de genoemde rassen, werd van deze rassen ook rechtstreeks stuifmeel verzameld en als
controlepreparaat gebruikt. Duidelijke verschillen in stuifmeel tussen de vier rassen
onderling werden bij de gebruikte vergroting van het microscoop (125 x) niet gevonden, zodat de stuifmeelkorrels beschouwd zijn als afkomstig van appel en/of peer.
Van de enkele bloeiende onkruiden in de boomgaard (klein hoefblad, paardebloem en
kruiskruid) werd ook stuifmeel onder het microscoop bekeken. Gebleken is, dat dit
stuifmeel duidelijk is te onderscheiden van het stuifmeel van appel en peer. Op de
stuifmeelvanger aan de westkant van de proeftuin, grenzend aan een grote oppervlakte bouwland (vlas), werd geen enkele maal stuifmeel van appel en peer aangetroffen, waarbij moet worden opgemerkt dat de wind tijdens de bloei overwegend
westelijk is geweest.
Uit de cijfers van tabel 5 blijkt, dat er dus bij gunstig bloeiweer stuifmeel in de
lucht voorkomt. Het niet voorkomen van stuifmeel in de periode van 27 april tot en
met 3 mei, in welke periode de Beurré Hardy bloeide, moet gezocht worden in de
zware regenbuien, die tezamen met sterke wind, de vaseline grotendeels van de
objectglaasjes hebben gespoeld. Na 4 mei werd het weer gunstiger en vanaf deze
datum werden dan ook stuifmeelkorrels op de vaseline aangetroffen. Of de hoeveelheid en de kwaliteit van het opgevangen stuifmeel zodanig is, dat daardoor vruchtzetting kan optreden is, op grond van deze waarnemingen, niet te zeggen.
Om hierin meer inzicht te verkrijgen werden een tweetal inhulproeven opgezet; één
bij Golden Delicious (achtvoud) en één bij Triomphe de Vienne (dertigvoud). Daartoe
werd telkens van één boom een tak ingehuld in een hoes van horregaas, met een
maaswijdte van ruim 1 mm. Dit inhullen gebeurde geruime tijd vóór de bloei, terwijl
de hoezen pas na de bloei werden verwijderd. Bestuiving door insekten was hierdoor
onmogelijk. De resultaten van deze proeven zijn samengevat in tabel 6. Uit de cijfers
van tabel 6 blijkt, dat bij Golden Delicious een goede vruchtzetting werd verkregen
aan ingehulde takken. Hoewel deze zetting minder was dan aan niet ingehulde takken, kan gezegd worden dat bestuiving door insekten, in 1964, niet noodzakelijk was
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Tabel 5. Aantal stuifmeelkorrels van appel en/of peer per cm2 objectglas (gemiddeld van
120 objectglaasjes) in de bloeiperiode van 1964
Table 5. Number of airborne pollen-grains of apple and pear per cm2 glass slide (mean of
120 slides) for the bloom of 1964
Datum

Volle bloei van het ras
Full bloom of the variety

27 a p r i l / A p r i l
28
29
30
1 mei/May
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Beurré Hardy

D o y e n n é d u Comice
Cox's O r a n g e P i p p i n

G o l d e n Delicious
P e r e n uitgebloeid
E n d of b l o s s o m i n g of p e a r s

Cox's uitgebloeid
E n d of b l o s s o m i n g of Cox's
Golden Delicious uitgebloeid
E n d of b l o s s o m i n g of G o l d e n Del.

Temperatuur
te 15.00 uur
(° C)
Temperature
at 3 p.m.
(° O
15,5
11,6
12,0
11,7
9,0
9,5
9,6
12,2
12,6
12,3
15,9
21,6
10,2
11,0
8,7
14,0
14,4
13,3
10,9
13,0
10,8
16,0

Neerslag
te 9.00
uur (mm)
Precipitation
at 9 a.m.
(mm)

Aantal stuifmeelkorrels per cm2
objectglas
Numoer of
pollen-grains per
cm2 glass slide

0

0,8
0,9
10,3
0,6
11,8
0,5
5,7

0
0
3

0,7
4
19

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

20

)

a

0,3

10,9
15,3

0,1

13,2

0,9

om bij G o l d e n Delicious t o t e e n goede v r u c h t d r a c h t t e k o m e n . Wel is g e b l e k e n d a t de
b e s t u i v i n g s i n t e n s i t e i t a a n i n g e h u l d e t a k k e n m i n d e r groot w a s d a n a a n n i e t i n g e h u l d e
t a k k e n , a a n g e z i e n v r u c h t e n a a n i n g e h u l d e t a k k e n duidelijk m i n d e r z a d e n b e v a t t e n
dan vruchten van onbehandelde takken. Daardoor waren eerstgenoemde vruchten wat
m i n d e r u i t g e g r o e i d (het g e m i d d e l d v r u c h t g e w i c h t w a s w a t lager).
Bij d e p r o e f b o m e n v a n T r i o m p h e de V i e n n e is de v r u c h t z e t t i n g g e r i n g geweest. I n g e h u l d e t a k k e n h e b b e n géén v r u c h t e n o p g e l e v e r d ; m a a r ook bij n i e t i n g e h u l d e t a k k e n
w a r e n e r w e i n i g v r u c h t e n . Mogelijk heeft h e t lage n i v e a u v a n v r u c h t z e t t i n g dit o n g u n s t i g e r e s u l t a a t v a n i n h u l l e n in de h a n d g e w e r k t .
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Tabel 6. Vruchtdracht aan wel of niet, tijdens de bloei, ingehulde takken
Table 6. Fruit bearing on branches protected or not protected against pollinating insects with
wire blind gauze during bloom
Bas

Behandeling der
takken

Aantal
bloemtrossen

Aantal vruchten per 100
bloemtrossen
Number of fruits per
100 clusters

Variety

Treatment ol
branches

Number
of
clusters

voor handdunnen
before handthinning

Golden
Delicious

Ingehuld
Protected
Niet ingehuld

75

Triomphe
de Vienne

Not protected
Ingehuld
Protected
Niet ingehuld
Not protected

Aantal
zaden per
vrucht

na handdunnen
after handthinning

Gemiddeld
vruchtgewicht
g
Mean fruit
weight
g

260

53

137

2,3

161

424

65

154

5,7

304

0

0

—

—

368

17

17

—

—

Number of
seeds per
fruit

Het lijkt gewenst de invloed van het uitsluiten van bestuiving door insekten en de
invloed van windbestuiving in verdere proefnemingen nader te onderzoeken.
INVLOED VAN GIBBERELLAZUUR OP DEVRUCHTZETTING BIJPEER
Het doel van de proeven met gibberellazuur (GA) op peer was, na te gaan of dit
middel kan worden gebruikt om de vruchtzetting van enkele weinig vruchtbare pererassen te verbeteren. De proeven met gibberellazuur werden opgezet en uitgevoerd
in samenwerking met Dr. A.Varga van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
te Wageningen met financiële steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O.
De resultaten van een veldproef op vijfjarige bomen van het ras Triomphe de Vienne
zijn vermeld in tabel 7. Deze resultaten zijn berekend uit drie bomen per behandeling.
De gibberellazuurbespuiting had plaats op 1 mei, juist voor de volle bloei. Met gibberellazuur behandelde bomen hadden duidelijk meer vruchten dan onbehandelde
bomen. Het gemiddelde vruchtgewicht van vruchten van onbehandelde bomen was
beduidend hoger dan van vruchten van behandelde bomen. De vruchten van behandelde bomen waren namelijk grotendeels parthenocarp en kleiner dan normaal (zie
afb. 5). De gemiddelde scheutlengte van bomen die werden behandeld met 50 mg/l GA,
was minder dan van bomen uit de beide andere objecten. Misschien was dit een
gevolg van de grotere vruchtdracht van deze bomen. Dit laatste gaat echter niet op
bij bomen die behandeld werden met 25 mg/l GA; deze bomen hadden namelijk ondanks meer vruchten dan bij de onbehandelde bomen, toch langere scheuten. De
vorming van gemengde knoppen op het hout ouder dan één jaar, bleek door de
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Tabel 7. Resultaten vangibbellazuurbespuiting op vijfjarige bomen vanTriomphe de Vienne
De vermelde getallen zijn gemiddelden van3 bomen
Table 7. Results of gibberellic-acid treatment on five year old trees of Triomphe de Vienne
Figures are means of 3 trees
Behandeling
Treatment

25 mg/1 GA
50 mg/1 GA
Onbehandeld/
Untreated

Aantal vruchten
per 100 bloemtrossen
Number of fruits
per 100 clusters

Gemiddeld
vruchtgewicht
g
Mean fruitweight
g

Gem. scheutlengte
1-jarig hout
cm
Mean shoot-length
one year old
branches
cm

% bloemknoppen
op het hout
ouder dan 1 jaar
% flower budSion
branches older
than one year

31
20
7

224
206
280

24
30
27

40
59
57

Tabel 8.

Resultaten vanbespuiting metgibberellazuur op Doyenné du Comice
Getallen zijn gemiddelden van drie bomen

Table 8.

Results of gibberellic-acid treatment on Doyenné du Comice
Figures are means of three trees

Behandeling
Treatment

10-jarige bomen/
10 year old trees
50 mg/1 GA
25 mg/1 GA
Onbehandeld/
Untreated
7-jarige bomen/
7 year old trees
50 mg/1 GA
25 mg/1 GA
Onbehandeld/
Untreated

Aantal i/ruchten
per 100 bloemtrossen
Number of fruits
per 100 clusters

Gemiddeld
vruchtgewicht
g
Mean fruitweight
g

Gem. scheutlengte
1-jarig hout
cm
Mean shoot-length
one year old
branches
cm

% bloemknoppen
op het hout
ouder dan 1 jaar
°/oflower buds on
branches older
than one year

48
43
37

306
296
323

37
36
41

41
48
52

14
15
16

246
233
233

37
47
41

54
60
68
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Afb. 5. Vruchten van Triomphe
de Vienne. Links: van
boom behandeld met 50
mg/l gibberellazuur;
rechts: van onbehandelde
boom.
Pig. 5. Fruits of Triomphe de
Vienne. On the left: fruit
from tree treated withEO
mg/l gibberellic acid; on
the rigt: fruit from untreated tree.

hoogste GA-concentratie nadelig te zijn beïnvloedt, 25 mg/l GA bleek in deze proef
in dit opzicht niet schadelijk.
De resultaten van een tweetal proeven op Doyenné du Comice zijn samengevat in
tabel 8. De resultaten zijn berekend uit drie bomen per behandeling. De gibberellazuur-bespuiting vond plaats op 1 mei (tienjarige bomen) en op 30 april (zevenjarige
bomen); in beide gevallen vlak voor de volle bloei. Op de tienjarige bomen bleek een
gering positief effect van gibberellazuur op de vruchtdracht, op de zevenjarige bomen
was er geen invloed. In beide proeven werd het gemiddelde vruchtgewicht niet beïnvloed. De gemiddelde scheutlengte van de onbehandelde tienjarige bomen was wat
groter dan van de bomen, die met gibberellazuur waren behandeld. Mogelijk is dit
terug te voeren op de geringere vruchtdracht van de onbehandelde bomen. Bij de
jongere bomen viel er geen duidelijke invloed van de behandelingen op de scheutgroei
waar te nemen; gezien de verschillen tussen de herhalingen in de proef kan weinig
waarde worden gehecht aan de cijfers in kolom 3 van tabel 8 (zevenjarige bomen).
Wel bleek in beide proeven duidelijk, dat de hoogste concentratie gibberellazuur de
vorming van gemengde knoppen nadelig heeft beïnvloed. De concentratie 25 mg/l lag
wat dit betreft tussen beide andere objecten in.
In een proef met gibberellazuur op Beurré Hardy bleek gibberellazuur een nadelige
invloed op de vruchtdracht te hebben uitgeoefend. Het betrof hier zevenjarige bomen,
die op 30 april vlak voor de volle bloei met gibberellazuur waren bespoten. Het aantal
vruchten per 100 bloemtrossen was bij bomen behandeld met 50 mg/l GA 39, met
25 mg/l 37 en bij onbehandelde bomen 54. Verdere waarnemingen werden aan dit ras
niet verricht.
Het lijkt wenselijk gibberellazuur op dit ras nog eens nader te beproeven, omdat
uit de praktijk gunstiger berichten over de werkzaamheid zijn gekomen.
In de hier genomen proeven bleek dus alleen Triomphe de Vienne gunstig te reageren
op bespuitingen met gibberellazuur in de bloei. De schadelijke invloed van gibberellazuur op de vorming van gemengde knoppen was bij 25 mg/l niet meer aanwezig,
terwijl toch een betere vruchtzetting werd verkregen.
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CHEMISCHE DUNNING
Evenals in de twee voorafgaande jaren werden ook in 1964 enkele proeven over
chemische dunning genomen. In het afgelopen jaar is duidelijk gebleken, dat het
handdunnen bij zeer overvloedige vruchtzetting op vele bedrijven grote moeilijkheden kan opleveren. Een betrouwbare chemische dunning zou dan ook in bepaalde
jaren, zoals 1964 en bij bepaalde rassen, zoals Golden Delicious, een uitkomst betekenen.
De proeven werden genomen op de appelrassen Golden Delicious en Benoni en op het
pruimeras Czar. Op het ras Golden Delicious werd een proef met chemische vruchtdunning (toepassingen nà de bloei) uitgevoerd. Op het ras Benoni werden zowel de
mogelijkheden van chemische bloemdunning (toepassingen tijdens de bloei) als van
chemische vruchtdunning onderzocht. Bij de Czar werd eveneens een proef over
chemische bloem- èn vruchtdunning uitgevoerd.
De gekozen middelen waren voor Golden Delicious, carbaryl en a-naftylaceetamide.
Met carbaryl is gewerkt, omdat hiermee in 1963 veelbelovende resultaten werden
verkregen. Van carbaryl werd in 1964 het merk Tricarnam, een 5 0 % spuitpoeder,
gebruikt. Het a-naftylaceetamide, afgekort als NAD, is een vervanger van het vroeger
reeds beproefde a-naftylazijnzuur (NAA). Dit laatste middel is in Nederland nooit op
grotere schaal gebruikt, vanwege de schade aan de vegetatieve delen der bomen. In
de proeven is van NAD het merk Geramid-neu (spuitvloeistof) gebruikt. Deze middelen, carbaryl en NAD, werden ook aangewend op het ras Benoni, evenals op Czar.
Bovendien werd op Czar nog gewerkt met Californische pap, omdat uit Deens onderzoek is gebleken, dat dit middel op pruim een dunnende werking bezit. In alle
proeven kwamen de objecten steeds in drievoud voor.

APPEL
De resultaten van de proeven op Golden Delicious zijn samengevat in tabel 9. De
proefbomen van dit ras waren zes jaar oud en veredeld op M IX. De volle bloei van
dit ras viel op 8 mei. De bespuitingen hadden plaats 1, 2 en 3 weken na de volle
bloei op resp. 15, 22 en 29 mei. De gebruikte concentraties van Tricarnam waren
0,060/o, 0,09°/o, 0,12% en 0,15%; van NAD 20, 25, 30 en 40 dpm. Van elke proefboom
werd één gesteltak in de waarnemingen betrokken. Hiervan werd achtereenvolgens
bepaald het aantal bloemtrossen en bij de oogst (13 oktober) het aantal vruchten en
de opbrengst in kilogrammen. Uit deze gegevens werd het aantal vruchten per 100
bloemtrossen en het gemiddeld vruchtgewicht berekend. Uit de cijfers van tabel 9
blijkt, dat vele behandelingen een dunning hebben veroorzaakt ongeveer gelijk aan
handdunnen (zie vetgedrukte getallen in tabel 9).
Het gemiddelde aantal vruchten per 100 bloemtrossen vóór handdunnen was 198, nà
handdunnen 116. De behandelingen, waarvan het aantal vruchten per 100 bloemtrossen in de buurt kwam van de aantallen bij handgedunde bomen waren: Tricarnam
0,09% toegepast 14 en 21 dagen na de volle bloei en alle objecten met Tricarnam
0,12°/o en 0,15°/o. De dunnende werking van Tricarnam begon dus in deze proef bij
0,09o/o. Bij het middel NAD waren de behandelingen, die een ongeveer gelijk effect
hadden als handdunnen, 20 dpm en 25 dpm toegepast 14 en 21 dagen na de volle
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Tabel 9.

Resultaten van chemische vruchtdunning bij Golden Delicious in 1964
De vermelde getallen zijn de gemiddelden van drie bomen

Table 9.

Results of chemical fruit thinning on Golden Delicious in 1964
Figures are means of three trees

Middel en concentratie

Dagen na de
volle bloei
Days after
lull oloom

Aantal michten per
100 bloemtrossen
Number of fruits
per 100 clusters

Gemiddeld vruchtgewicht
g
Mean fruit-weight

T r i c a r n a m 1 ) 0,06°/o
0,06 °/o
0,06°/o
0,09 »/o
0,09°/o
0,09 »/o
0,12 %>
0,12°/o
0,12 %.
0,15 °/o
0,15 °/o
0,15 °/o
NAD' 20 d p m / p p m
)) 20
20
)J
>>
25 d p m
25
ti
ti
)) 25 >>
30 d p m
30
35
IJ
30
J»
)»
40 d p m
ï*
40
Jï
>»
40
J»
>»

7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21
7
14
21

152
184
161
176
110
140
91
105
124
133
117
124
160
117
105
199
134
130
121
141
165
118
132
131

Watei f

7
14
21

205
192
196

141
149
170
160
182
174
161
174
174
172
174
182
137
166
160
153
141
162
164
169
153
150
135
139
+)
143
117
143

Material and concentration

*)

**)
122
101
126

g

+ +)
167
155
171

*) vóór handdunnen (before hand-thinning)
**) nâ handdunnen (after hand-thinning)
+) zonder handdunnen (without hand-thinning)
++) met handdunnen (with hand-thinning)
i) Tricarnam bevat 50% carbaryl/Tricarnam contains 50% carbaryl

bloei, 30 dpm toegepast 7 en 14 dagen na de volle bloei en alle behandelingen met
40 dpm.
Vermeldenswaard is dat chemisch dunnen bij Golden Delicious in geen der gevallen
tot te sterke dunning heeft geleid. Dit zou echter in volgende jaren, onder andere
weersomstandigheden tijdens de toepassing, wel het geval kunnen zijn
Het gemiddeld vruchtgewicht van vruchten aan ongedunde takken van onbenandelde
bomen bedroeg 134 gram. Met handdunnen steeg dit tot 164 gram. Van de met
carbaryl behandelde bomen, die goed gedund werden, hadden de vruchten een ge-
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middeld vruchtgewicht van gemiddeld 174 gram. Van niet goed gedunde bomen na
carbarylbehandeling bedroeg dit vruchtgewicht 155 gram. Geslaagde chemische dunning met carbaryl leidde dus tot een hoger vruchtgewicht. Voor de met NAD behandelde bomen waren deze waarden resp. 154 en 148 gram. Na succesvolle behandeling
met carbaryl was het gemiddeld vruchtgewicht dus hoger dan na behandeling met
NAD.
Voor het ras Golden Delicious zijn de resultaten van chemische dunning dit jaar dus
gunstig geweest. De concentraties van Tricarnam, waarbij de beste resultaten verkregen werden, liggen bij 0,12°/o en 0,15°/o. Het tijdstip van toepassing bleek in deze
proef niet nauw bepaald. Van 7 tot 21 dagen na de volle bloei bleek Tricarnam een
dunnend effect te bezitten. Van de NAD voldeden na de bloei de concentraties van 20
dpm tot 40 dpm, waarbij echter de lagere concentraties (20 en 25 dpm) toegepast 7
dagen na de volle bloei te weinig dunning gaven. Een praktisch advies voor chemische
dunning van Golden Delicious lijkt, gezien de ervaringen van de laatste drie jaar: 0,15°/o
van een carbaryl bevattend middel, toegepast 14 dagen na de volle bloei.Met NAD zijn
de ervaringen nog te gering om een praktisch advies te kunnen vermelden.
Het ras Benoni bleek moeilijker chemisch te dunnen dan Golden Delicious. Zowel
behandelingen met NAD (10, 15 en 20 dpm) op verschillende tijdstippen tijdens de
bloei, als behandeling met Tricarnam (0,05*/o, 0,10% en 0,15°/o) na de bloei bleven
zonder resultaat.

PRUIM
Op het pruimeras Czar zijn de resultaten met chemische dunning gunstig geweest.
Bloemdunning met NAD (10, 15 en 20 dpm) en met Californische pap (2,5 %>,
5°/o en 7,5<Vo) hebben een belangrijke dunning veroorzaakt. De proefbomen waren
zes jaar oud en veredeld op St. Julien A. De volle bloei viel op 27 april, op welke dag
ook de bespuitingen plaats hadden. Van elke behandelde boom werd één tak in de
waarnemingen betrokken. De resultaten van de waarnemingen zijn samengevat in
afb. 6. Uit afb. 6 blijkt wel, dat alle behandelingen ten opzichte van onbehandeld
dunnend hebben gewerkt; de meeste behandelingen zelfs sterker dan handdunnen
(— 55 vruchten per 100 bloemtrossen). Alleen 20 dpm NAD dunde wat minder sterk.
Toch blijkt, dat alle objecten nog met de hand moesten worden nagedund, omdat er
nog vruchten op trossen bleven hangen. De dunning was dus wel voldoende of zelfs
te sterk, maar niet regelmatig genoeg. Het zal duidelijk zijn dat dit corrigeren van de
chemische dunning door handdunnen veel minder arbeid vraagt dan uitsluitend met
de hand te moeten dunnen.
Het middel NAD dunde minder sterk dan de Californische pap maar voldoende sterk.
Eigenaardig is dat met hogere concentraties NAD minder dunning werd verkregen
dan met lagere. Met dit middel zal in volgende proeven meer ervaring moeten worden
opgedaan. De Californische pap dunde in deze proef te sterk, mogelijk dient de concentratie lager genomen te worden.
Een vruchtdunningsproef met carbaryl op hetzelfde ras op hetzelfde perceel bleef
zonder resultaat. De gebruikte concentraties waren van Tricarnam 0,05%>, 0,10% en
0,15%, toegepast 7, 14 resp. 21 dagen na de volle bloei (5, 12 en 20 mei). De resultaten
zijn weergegeven in afb. 7. Uit afb. 7 blijkt, dat vóór het handdunnen de onbehandelde bomen gemiddeld minder vruchten droegen dan de met carbaryl behandelde
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Aantal v r u c h t e n
per 100 bloemtrossen
150,
14Q,
130

v ó ó r handdunnen
na

iao.

handdunnen

110.
100,
90.

so.
Afb. 6. Resultaten van chemische
bloemdunning bij Czar in
1964.
Fig. 6. Results of chemical blossom thinning with NAD
(10, 15, and 20 ppm) and
lime sulphur (2.5 %, 5 %
and 7.5 %) on Czar plums
in 1964. Abcissa: material
used and dose; ordinate:
number of fruits per 100
clusters. Drawn line: before hand thinning; dotted
line: after hand thinning.
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bomen. Alleen de objecten Tricarnam 0,05°/o toegepast 14 dagen na de volle bloei en
Tricarnam 0,15%>toegepast 7 dagen na de volle bloei waren gelijk aan onbehandeld.
Carbaryl bleek dus in deze proef geen enkele dunnende werking te hebben uitgeoefend.
Uit deze twee proeven tesamen is de voorlopige indruk verkregen dat op het ras
Czar meer zal kunnen worden bereikt met bloemdunning dan met vruchtdunning.

Aantal v r u c h t e n
per 100 bloemtrossen
140.

Afb. 7. Resultaten van chemische
vruchtdunning bij Czar in
1964.
Fig. 7. Results of Chemical fruit
thinning with carbaryl
(0.05 %, 0.1 %, and 0.15 %
Tricarnam) on Czar plum
in 1964. Abcissa: days after
full bloom, material used
and dose; ordinate: number of fruits per 100 clusters. Drawn line: before
hand thinning; dotted
line: after hand thinning.

36

dagen na volle blow
concentratie
middel

Afb.
Fig.

Opvangscherm dat bij proeven over mechanisch oogsten van morellen en pruimen werd gebruikt.
Catching-screen used in trials on mechanical picking of cherries and plums.

MECHANISCH OOGSTEN VAN KERSEN EN PRUIMEN
In 1964 werd in samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek in Wageningen, een begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van de mechanisatie van de oogst van enkele fruitsoorten, te weten kersen, morellen en pruimen.
Voor dit onderzoek is gebruikt een Wacker Electro schudder ES 8 (zie afb. 9). Deze
apparatuur bestaat uit een tweewielig wagentje op luchtbanden, waarop een motor
(2,7 PK) en een generator (42 V) zijn geplaatst. Op de generator kunnen twee draagbare Electro-schudders worden aangesloten. Op de Electro-schudder kan een stang
met een takhaak worden bevestigd. Door het omzetten van een schakelaar op de
Electro-schudder wordt de schudstang met takhaak heen en weer bewogen met een
frequentie van 1000 slagen per minuut. De uitslag van de slag is maximaal 5 cm.
Door de takhaak om een tak te plaatsen, wordt de schuddende beweging op de tak
overgebracht en worden de vruchten afgeschud. De vruchten kunnen op een onder
de boom geplaatst opvangscherm worden opgevangen.
Er werd gewerkt met een opvangscherm bestaande uit twee delen, elk in de vorm
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van een cirkelsector van 120° met een straal van 150 cm. De schermen waren geconstrueerd van elektriciteitsbuis (3lï') en bespannen met geplastificeerd nylon (afb.
8). Het geraamte van het scherm is uitneembaar. De ontbrekende sector van de
boom kan worden geoogst door de schermen om de stam naar elkaar toe te draaien.
Tegen de stam zijn de schermen ca. 40 cm hoog en lopen naar de omtrek toe af tot
30 cm aan de kanten en tot 15 cm in het midden der omtrek, zodat hier een verzamelpunt wordt verkregen. Onder dit laagste punt kan fust worden geplaatst.
Het is gebleken, dat kersen goed kunnen worden afgeschud. Bij rassen, zoals St.
Helena, werden de vruchten niet beschadigd door het opvangen op het scherm; andere
rassen bleken wat teerder (Meikers). De meeste kersen werden zonder steel geoogst.
Door de takhaak trad, op de plaats van het aanzetten, nogal wat bastschade op. Dit
is nadelig in verband met de kans op bacteriekanker. Hoogstambomen bleken te hoog
om met de gebruikte apparatuur van de grond af mechanisch te kunnen oogsten.
Ook morellen konden mechanisch goed van de boom worden geschud. Doorplukken
bleek echter niet goed mogelijk. Alle éénjarige twijgen moesten apart worden geschud, omdat anders te veel vruchten bleven hangen. Goed rijpe vruchten kwamen
zonder steel naar beneden, iets minder rijpe vruchten met steel. Beschadiging van
de vruchten als gevolg van vallen op het scherm was zeer klein. Mechanisch geoogste
vruchten waren zelfs droger dan handgeplukte. Ook bij morellen werd door de
takhaak nogal wat bastschade veroorzaakt. Om goed te kunnen werken met een opvangscherm, moeten de twijgen van morellebomen niet tot op de grond hangen. Het
rollen van de afgeschudde morellen op het scherm naar het verzamelpunt liet te
wensen over. Mogelijk moet het scherm nog wat meer helling bezitten.
Pruimen lieten zich gemakkelijk van de boom schudden. Met de rassen Czar en
Dubbele Boerewitte werden geen moeilijkheden ondervonden; de bomen van Czar
waren echter reeds eenmaal doorgeplukt. De vruchten konden zonder schade worden
opgevangen. Genoemde rassen hebben echter stevige vruchten. Het opvangscherm
heeft niet voldaan; veel pruimen stuiten van het scherm af op de grond. Het scherm
moet daarom mogelijk slapper zijn, minder helling bezitten en een opstaande rand
aan de omtrek bezitten. Bastschade trad alleen op, wanneer de takhaak niet loodrecht
óp de tak werd gezet. Ook hier is gebleken, dat een kleine boom zich het beste leent
voor mechanisch oogsten van de vruchten.
Het afschudden van genoemde fruitsoorten biedt op zichzelf weinig moeilijkheden.
Aandacht zal moeten worden besteed aan de takhaak, zodat de bastschade voorkomen zal worden en aan een betere opvangtechniek.
Elke fruitsoort zal waarschijnlijk zijn eigen type opvangscherm nodig hebben, terwijl
ook de grootte van het scherm per bedrijf zal wisselen in verband met de verschillende plantafstanden.
Een zekere stamlengte is noodzakelijk om het werken met een opvangscherm tot aan
de stam mogelijk te maken. Tussenbeplanting van bv. bessen moet worden afgeraden
om het werken met opvangschermen te vergemakkelijken.
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DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUIT
TE KAPELLE-BIEZELINGE
Ir. B. ROELOFSEN en L. GOEDEGEBURE

ALGEMEEN
De mooie zomer van 1964 had een zeer gunstig effect op de opbrengst en kwaliteit
van het kleinfruit. Vooral de rode en zwarte bessen gaven recordopbrengsten. De
grote aanvoer was van invloed op de prijsvorming. De bessen brachten zó weinig op,
dat de teelt niet lonend bleek. Vele percelen werden daarom óf niet geplukt, of
gerooid. De prijs van de industrieaardbeien was eveneens te laag; de voor verse
consumptie bestemde vruchten behaalden een redelijke prijs. De frambozen en
bramen werden goed betaald.
Ernstige ziekten en plagen kwamen niet voor. Een uitzondering hierop vormde de
meeldauwaantasting, die de laatste jaren steeds ernstiger vormen gaat aannemen.
Zelfs de zwarte en rode bessen krijgen van deze ziekte vrij veel te lijden, terwijl een
bestrijding niet altijd evenveel resultaat opleverde.

Tabel 10. Gemiddelde veilingprijzen van door de proeftuin Kapelle aangevoerde Produkten
in 1964
Table 10. Average auction prices brought by the crop of the experimental garden at Kapelle
in 1964
Gewas
Crop

Kasaardbeien (Glasa)
Strawberries, greenhouse
Platglasaardbeien (Regina)
Strawberries, Dutch lights
Aardbeien onder plastic (Regina)
Strawberries, cultivated under plastic
Vollegrondsaardbeien
Strawberries in the open
Remonterende aardbeien
Everbearing strawberries
Frambozen in doosjes
Raspberries in boxes
Frambozen in tubs
Raspberries in tubs
Rode bessen
Red currants
Zwarte bessen
Black currants
Bramen (Thornless Evergreen)
Blackberries
Loganbessen
Loganberries

Prijs per kg in guldens
Price per kg in Dutch florins

7,10
3,70
3,18
1,20
2,75
1,61
1,19
0,33
0,79
1,83
1,68
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De resultaten met de glasaardbeienteelt waren in doorsnee matig. Dit vond zijn oorzaak
voornamelijk in een te geringe ontwikkeling van de planten op het wachtbed, hetgeen
zich vooral bij het ras Glasa wreekt.
Tabel 10 geeft een overzicht van de gemaakte middenprijzen van de door de proeftuin
geveilde kleinfruitprodukten.
In 1964 lagen er ruim dertig proeven op de proeftuin. Van de belangrijkste volgt hier
een verslag.

GLASAARDBEIEN
In 1964 werd het nieuw gebouwde warenhuis in gebruik genomen. Hoewel door het
late tijdstip van gereedkomen de grond in de kas verre van ideaal was, werd toch
besloten om de aardbeien uit te planten. Om de grond in een betere conditie te
brengen werd 1 m 3 tuinturf per are ondergewerkt, gelijktijdig met een compensatiegift van 10 kg thomasslakkenmeel en 6 kg kalkammonsalpeter. De volgende rassen
werden geplant: Glasa, Deutsch Evern, Regina, Cambridge Vigour, Gorella, Vola en
Redgauntlet. De helft van het beschikbare materiaal werd vanaf 2 januari in de
volle grond uitgeplant, de andere helft werd vóór 15 januari in kistjes op de stellingen
geplaatst. Op 10 januari werd begonnen met stoken, waarbij de temperatuur de eerste
week overdag op 6° C en 's nachts op 4° C en daarna op respectievelijk 15° C en
10° C werd gesteld. Een aanvullende belichting ter grootte van 10 Watt per m 2
werd vanaf 17 januari van 23.00 tot 7.00 uur gegeven. Op 1 april werd met de pluk
begonnen en wel met het ras Glasa. Dit tijdstip moet als laat worden aangemerkt,
doch dit vond zijn oorzaak in de onmogelijkheid om de temperatuur op peil te houden.
Door een te lage spanning van het elektriciteitsnet viel de kachel vele malen uit.
Gegevens over de opbrengst van deze aardbeien onder verwarmd staandglas zijn in
tabel 11weergegeven. Uit de cijfers blijkt dat de kistjesteelt alleen bij Glasa geldelijk
gezien iets betere resultaten gaf dan de vollegrondsteelt. Dit verschil woog echter
niet op tegen de hogere arbeidskosten die de kistjesteelt met zich meebrengt. Omgerekend per plant bleek de kistjesteelt geen hogere produktie te geven dan de
vollegrondsteelt, daar het aantal planten bij de eerste teeltwijze per meter vier meer
bedroeg. Alle rassen, behalve Cambridge Vigour, gaven bij de kistjesteelt een lager
percentage van de kwaliteiten Extra en I. Cambridge Vigour is echter voor kistjesteelt niet aan te bevelen, omdat de oogst op een te laat tijdstip valt om van de
primeur-prijzen te kunnen profiteren.
Bij de platglasteelt werd nagegaan in hoeverre zwart plastic-folie als grondbedekker
waarde heeft. Daartoe werden 20 ramen met en 20 ramen zonder grondbedekking in
de proef opgenomen. Het effect werd zowel bij Glasa als bij Regina nagegaan. Evenals bij de buitenteelt werd ook hier bij het gebruik van dit soort grondbedekking
waargenomen dat de onkruidgroei achterwege bleef, het bodemvocht werd behouden,
de vruchten schoon konden worden geoogst en een belangrijke vervroeging optrad.
Er werd geen verschil in opbrengst tussen de beide objecten waargenomen. Op de
met plastic bedekte grond kon Regina twee dagen eerder worden geplukt, terwijl
Glasa zelfs een vervroeging van vijf dagen te zien gaf. Gemiddeld bracht Regina
ƒ9,26 en Glasa ƒ 7,29 per raam op.
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Tabel 11. Vergelijking van de teelt van aardbeien in de kasgrond en in kistjes onder verwarmd staandglas
Table 11. A comparison of strawberry cultivation in beds soil and in wooden boxes, in a
heated greenhouse
Kg/m2
Kg/m2

Gulden/m2
Dutch florin/m2

Ras
Variety

Datum hoofdpluk
Date of main yield

Vollegrondsteelt
Cultivated in beds
Glasa
Deutsch Evern
Regina
Cambridge Vigour
Gorella
Vola
Redgauntlet

1-5
4-5
6-5
8-5
13-5
13-5
15-5

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

8,03
7,04
9,07
9,95
8,04
6,26
6,00

Kistjesteelt
Cultivated in wooden boxes
Glasa
Deutsch Evern
Regina
Cambridge Vigour

29-4
8-5
11-5
13-5

1,3
1,3
1,8
1,8

8,95
6,28
9,07
8,76

VOLLEGRONDSAARDBEIEN
GRONDBEDEKKING

Het gebruik van zwart plastic grondbedekking bij de teelt van vollegrondsaardbeien
levert ook hier de reeds eerder genoemde voordelen op, t.w. schone vruchten, behoud
van het bodemvocht, geen onkruidgroei en een oogstvervroeging van enkele dagen.
Bij deze proef werd plastic gebruikt met een breedte van 110 cm, waarin twee rijen
aardbeien met een plantafstand van 45 x 30 cm waren uitgeplant. Bij het in 1962
geplante ras Regina, werd door het gebruik van het folie een meeropbrengst verkregen van ƒ 40,93 per are, na aftrek van de onkosten van het plastic. Bij het in 1963
geplante tweejarige gewas bedroeg dit zelfs ƒ 72,21 per are. De kosten van het
plastic bedragen per strekkende meter ƒ0,12; machinaal gelegd bedraagt dit ƒ0,15
per meter. Bij een tweejarige teelt behoeft het plastic niet te worden vernieuwd.

RUGGENTEELT

Tegen de zuidzijde van oost-west aangelegde ruggen werd een rij aardbeien (Regina)
geplant waarbij de plantafstand in de rij 30 cm bedroeg. De ruggen zijn ongeveer
30 cm hoog en liggen 1meter uit elkaar. In deze proef werd een rug met zwart plastic
bedekt, de andere kreeg geen grondbedekking. De opbrengstcijfers leerden dat de
luwte van de zuidzijde in een aanmerkelijke verhoging van de produktie resulteerde.
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De normale plantwijze zonder plastic (plantafstand 80 x 30 cm) gaf een produktie
van 91 kg per are, de ruggenteelt zonder plastic 89 kg per are en de ruggenteelt met
plastic 148 kg per are. Deze teeltmethode heeft echter een betrekkelijke waarde. De
vrij geringe opbrengst per are vindt zijn oorzaak in de noodzakelijk grote rijafstand
van de ruggen. De vervroeging die de ruggenteelt gaf blijkt uit de oogstdata. Op
17 juni was van de met plastic bedekte rug 93°/o, van de onbedekte rug 90°/o en van
de controle 86°/o geplukt.
RASSENVERGELIJKING

In 1963 werd een rassenproef aangelegd om twee nieuwe rassen, namelijk Elista en
Senga Gigana op hun waarde te toetsen. De resultaten zijn in tabel 12 aangegeven.
Elista, een nieuwe selectie van het I.V.T., is zeer produktief gebleken. De plant vertoont een open groeiwijze met vrij lange vruchttrossen. De vruchten zijn vrij groot,
van goede kwaliteit en met een enigszins zoetzure smaak. Dit ras kan voor de praktijk
zeker worden aanbevolen. Senga Gigana, een nieuw Duits ras, is door zijn grote
vruchten uitsluitend geschikt voor de verse markt. De smaak van de vrij donkere
vruchten is zeer goed, terwijl het percentage tweede kwaliteit in deze proef opvallend
laag was. De produktiviteit liet echter veel te wensen over.
Tabel 12. Rassenproef vollegrondsaardbeien
Table 12. Variety trial with strawberries in the open
Rassen
Varieties

Opbrengst
Yield

Tweede kwal.
Second grade

Eerste pluk
First picking

Middenprijs
Average price

Elista
Redgauntlet
Senga Sengana
Talisman
Senga Gigana
Camb. Vigour

270 kg/are
218 „
200 „
181 „
151 „
121 „

18,5%>
16,0%
6,5°/o
20,0%>

16 juni
16 „
11 ,.
18 „
11 „
10 „

ƒ1,26/kg
ƒ1,26 „
ƒ0,89 „
ƒ1,62 „
ƒ1,23 „
ƒ0,98 „

8,0 «>/o
15,5 °/o

REMONTERENDE RASSEN

In het najaar 1963 werd een oriëntatie-aanplant aangelegd met de remonterende
rassen Repita en Revada. Gedurende het gehele voorjaar 1964 werden de bloemen
verwijderd, terwijl de planten tot de eerste pluk, die op 17 juli begon, steeds ontrankt
werden. De oogst strekte zich tot in het najaar uit. Per are heeft Repita 135 kg en
Revada 230 kg opgebracht. De hoofdpluk viel voor beide rassen op 5 augustus. De
gemiddelde kg-prijs voor Repita bedroeg voor de eerste kwaliteit ƒ 3,07 en voor
Revada ƒ 3,33. Ongetwijfeld zullen de opbrengsten bij een meermalige overbemesting
op een hoger niveau kunnen worden gebracht.
FRAMBOZEN
RIJEN- EN POLLENTEELT

De opbrengstcijfers van zes produktiejaren van de teeltproef met frambozen (Mailing
Promise), waarbij vergeleken werden de rijen- en pollenteelt, tonen aan dat in de
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eerste jaren pollenteelt produktiever was dan rijenteelt. Totaal bracht de pollenteelt
over deze zes jaar 798 kg per are op; voor rijenteelt was dit 796 kg. Hoewel het
verschil van geen betekenis is moet toch aan pollenteelt de voorkeur worden gegeven,
omdat slechts de helft van het plantgoed in vergelijking met rijenteelt, benodigd is.
De plantafstand voor pollenteelt is namelijk 170 x 60 cm, voor rijenteelt 170 x 30 cm.
RODE BESSEN
DRAADTEELT

De draadteelt van rode bessen heeft zijn voordelen thans algemeen bewezen. Behalve
dat de verschillende werkzaamheden eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd, is het
vooral van belang dat de struiken bij deze teeltwijze veel sneller in produktie komen.
In tabel 13 wordt dit tot uitdrukking gebracht. De verschillen tussen de twee herhalingen van enkele objecten waren ook in 1964 weer zo groot dat aan de cijfers
slechts een betrekkelijke waarde mag worden toegekend. De verzorging en de pluk
van de dubbele haag geeft belangrijk meer moeilijkheden dan van de enkele haag,
zodat de praktijk vrijwel algemeen tot het laatste systeem overgaat.
Tabel 13. Teeltproef rode bessen aan draad
Table 13. Hedge cultivation of red currants
Teeltwijze

Jonkheer van Tets in kg/are

Rondom in kg/ha

Method of culture

1962

1962

1963

Enkele haag
Single hedge
1,50 X 1,00 m
1,50 X 0,80 m
1,50 X 0,60 m
1,50 X 0,30 m

170
152
141
171

257
290
238
212

261
274
250
249

114
114
101
122

86
98
81
75

103
162
108
138

V-vormige haag
V-shaped hedge
2,00 X 1,00 m
2,00 X 0,80 m
2,00 X 0,60 m

162
170
149

178
206
197

253
252
251

70
69
92

97
94
86

170
160
153

17

45

94

196S

1964

Struiken/Bushes
2,00X 2,00 m

11

52

98

SNOEIMETHODE DRAADTEELT

In 1960 werd een begin gemaakt met de vergelijking tussen lange en korte vruchthoutsnoei. Dit vond plaats met het ras Jonkheer van Tets. Uit de resultaten over de
vier produktiejaren bleek dat aan de lange vruchthoutsnoei voorkeur moet worden
gegeven. Korte vruchthoutsnoei gaf weliswaar een grovere korrel, doch de pluk werd
door het opeenhangen van de trossen zeer bemoeilijkt. De lange vruchthoutsnoei
leverde over de vier jaar 745 kg per are op, de korte vruchthoutsnoei 549 kg per are
(tabel 14).
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Tabel 14. Snoeiproef rode bessen aan draad
Table 14. Hedge cultivation of red currants. Pruning trial
Opbrengst in kg/are
Yield in kg/are
Korte vruchthoutsnoei
Crown pruning
1961
1962
1963
1964

114
139
131
165

Lange vruchthoutsnoei
One year old extension shoots longer than 20 cm
removed
177
182
186
200

1961-1964incl.

549

745

ZWARTE BESSEN
De gegevens uit tabel 15 leren dat Baldwin Hilltop en Wellington XXX voor Zeeland
veruit de beste rassen zijn.
Tabel 15. Rassenproef zwarte bessen, geplant in 1960
Table 15. Variety trial black currants, planted in 1960
Rassen
Varieties

Wellington XXX
Baldwin Hilltop
French Jansen
Roodknop
Dan. September
Laxton Black Smith

Opbrengst in kg/are
Yield in kg/are
1962

1963

1964

56,5
53,3
56,4
24,9
53,7
55,4

65,0
87,4
45,6
46,5
30,7
32,8

101
140
63
78
51
36

ORIËNTATIE NIEUWE RASSEN
Ook in 1964 werden weer enkele nieuwe kleinfruitrassen in een oriënterende aanplant opgenomen of was hiervan een voorlopige beoordeling mogelijk.
Rode Bes — Red Lake. Van dit voor Nederland nog nieuwe Amerikaanse ras werden
de eerste vruchten geoogst. De bessen, die aan mooie lange trossen hangen,
zijn grof en hebben een uitstekende kleur en smaak. Het gewas is windgevoelig en
groeit welig. Voor draadteelt lijkt het ras dus wel geschikt. Gevoeligheid voor meeldauw werd geconstateerd. Over de verwerkingswaarde is nog niets bekend.
Rode bes — St. Anna Zaailing. Deze rode bes, op de proeftuin te St. Annaparochie
gewonnen, groeit aanmerkelijk minder fors dan Jonkheer van Tets. De smaak en
houdbaarheid van de vruchten komt overeen met die van Fay's Prolific. De pluktijd
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valt tussen Jonkheer van Tets en Rondom. De produktiviteit kan nog niet worden
beoordeeld. De verwerkingswaarde voldoet niet aan de gestelde eisen.
Framboos — Jochems Roem. Dit ras, afkomstig uit Zundert, blijkt een forse groeier
te zijn met lange vruchttrossen. De vruchten zijn groot, doch de smaak is matig.
Volgens bevindingen van het I.B.V.T. minder geschikt voor de fabriek. Dit ras rijpt
ongeveer gelijk af met Schönemann.
Framboos — Imperator. De vruchten van dit ras zijn belangrijk kleiner dan van
Jochems Roem. De produktiviteit valt tegen. Daarom kan dit ras niet worden aanbevolen.
Braam — Thornless Eveergreen. Het algemeen geteelde brameras Himalaya heeft
enkele goede kwaliteiten, doch de vruchten zijn te kwetsbaar. Thornless Evergreen,
een mutant zonder doornen, geeft zeer stevige vruchten, die kwalitatief niet minder
zijn dan van Himalaya. De lange aanlooptijd van Thornless Evergreen maakt een
plantafstand van 2,00 x 1,50 m gewenst. De opbrengstcijfers liggen iets lager dan van
Himalaya, doch de veilingprijs is belangrijk hoger. Over de laatste vier jaar was de
gemiddelde produktie van Thornless Evergreen 167 kg en van Himalaya 176 kg per
are. De middenprijs over dezelfde periode bedroeg voor Thornless Evergreen ƒ 1,62
per kg en voor Himalaya ƒ 1,08 per kg.
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HET TEELTONDERZOEK BIJ KLEINFRUIT
Ir. B. ROELOFSEN

In 1964 werd in landelijk gecoördineerd verband bijzondere aandacht besteed aan
middelen, die aan de zo noodzakelijke rationalisatie van de teelt tegemoet kunnen
komen.
In het kader van dit onderzoek moet in het bijzonder melding worden gemaakt van
het op praktijkschaal uitgevoerde mechanisch oogsten van bessen. In samenwerking
met het I.T.T. kon op grote schaal de praktische bruikbaarheid van een ter beschikking gestelde trilapparatuur worden onderzocht. Met deze, door de fa. Wacker ontwikkelde trilmachine (afb. 9) werden gunstige ervaringen opgedaan. Hoewel de oogstprestatie zeer sterk afhankelijk bleek van de vruchtdracht, de rijptijd, het plantsysteem en de eigenschap van het ras om de vruchten gemakkelijk los te laten, mag
wel worden gesteld dat per tijdseenheid en per man drie- à viermaal zoveel vruchten
kunnen worden geoogst als bij handplukken. De kwaliteit van het geoogste produkt
was sterk afhankelijk van de rijpheid van de bessen. Als deze iets te rijp waren trad
beschadiging op en werden de vruchten besmeurd door het vrijgekomen sap. Door in
schoon fust met plastic interieur zo snel mogelijk af te voeren (rechtstreeks naar de
fabriek) kan de verwerking vrijwel zeker plaats vinden, voordat gisting en schimmelvorming optreedt. Daar de eindfase van dit produkt de industriële verwerking moet
zijn, werden de in 1964 op deze wijze geoogste bessen voor een deel naar twee fabrieken afgevoerd, waarbij voorop stond dat de fabrieken deze partijen zo mogelijk
apart zouden verwerken. Het door het trillen veroorzaakte grotere percentage blad
en het vrijwel afwezig zijn van vruchtstelen zou uiteraard van invloed kunnen zijn
op de verwerking en op het eindprodukt. De bevindingen van de fabriek kunnen
hier echter nog niet worden weergegeven, omdat het sap een zekere tijd in het fust
moet verblijven voordat een eindconclusie kan worden gegeven.
Het mechanisch oogsten is zowel met zwarte als rode bessen geprobeerd. In grote
lijnen waren de bevindingen hetzelfde. Wel is gebleken dat een juiste rijpheid van de
rode bessen van groter belang is dan van zwarte bessen.
De apparatuur werd in vrijwel alle Rijkstuinbouwconsulentschappen gedemonstreerd,
waarbij tegelijkertijd door het team belangrijke ervaringen werden opgedaan over de
reactie van de machine op de daar geteelde rassen. Ook kon de invloed worden nagegaan van de verschillende teeltmethoden op de arbeidsprestatie en op het opvangsysteem. Door het I.T.T. werd een voorlopige arbeidsanalyse gemaakt, die in een
rapport van dit instituut werd beschreven.
Op het eind van het seizoen kwam een nieuwe trilmachine van Engels makelij, de
Mi-dox Berry master, op de markt. De eerste bevindingen met deze machine —
gebaseerd op slechts enkele proefnemingen bij zwarte bessen — leken zeer gunstig.
Doordat de „plukker" een trilpistool hanteert, die hij gemakkelijk in één hand kan
houden, is veel precieser werk mogelijk. De vruchten kunnen daardoor zonder veel
beschadiging worden geoogst. De oogstprestatie bedroeg bij gebruik van deze machine
ongeveer 24 kg per uur per man. Ongetwijfeld zal het mogelijk zijn de trilapparatuur
voor het mechanisch oogsten verder te ontwikkelen. Bastbeschadiging trad bij het
gebruik van beide machines niet op.
In het kader van het mechanisch oogsten worden uitgebreide teeltproeven genomen
om na te gaan welke methodiek het beste aan de tril- en opvangapparatuur tegemoet
komt. Ook de snoei dient hierbij te worden betrokken, omdat het slappe éénjarige
hout van bv. zwarte bessen zich slecht laat trillen.
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Alb. 9. Mechanisch oogsten van
zwarte bessen met behulp
van een „Wacker-trilapparaat". (Foto I.V.T., Wageningen)
Fig. 9. Mechanical harvesting of
black currants by means
of a „Wacker-apparatus".
(Photo I.V.T., Wageningen)

In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes werd naar Italiaans
voorbeeld een plukwagentje voor aardbeien ontwikkeld en beproefd (afb. 10). De
plukker, die zich zittend op het wagentje over de te plukken rij voortbeweegt, raakt
minder snel vermoeid als bij de conventionele methode. Hoewel met deze methode
slechts weinig kilo's aardbeien per uur meer worden geplukt, wordt de arbeidsvreugde
er zodanig mee gediend dat dit op de totale plukprestatie van belang is. Een door het
Proefstation aangebrachte verbetering in de constructie, waardoor het wagentje ook
voor de frambozepluk kan worden gebruikt, zal nog op zijn waarde moeten worden
nagegaan.
Het rassenonderzoek werd in nauwe samenwerking met het I.V.T. in landelijk verband voortgezet. Hierbij hadden ook de voor glasteelt in aanmerking komende aardbeirassen de belangstelling. Speciale aandacht werd besteed aan de gebruikswaarde
van de door het I.V.T. ontwikkelde remonterende aardbeirassen Repita en Revada.
De handel blijkt een ruime belangstelling aan de dag te leggen voor aardbeien die
na het hoogseizoen worden aangevoerd.
De mogelijkheden van het gebruik van gekoeld aardbeiplantgoed werden verder bestudeerd. Tot enig praktijkadvies kon echter niet worden overgegaan, daar zich bij
de teelt van dit plantgoed nog steeds onverwachte verschijnselen voordoen. Van
enige oogstzekerheid is bij het toepassen van dit materiaal bij zomerplanting nog
geen sprake. Een in 1964 opgezette planttijdenproef zal moeten uitmaken of voorjaarsplanting wel een goede produktie kan opleveren. Vanaf 1 maart tot 15 augustus
zijn daartoe wekelijks gekoelde planten uitgezet van de rassen Senga Sengana, Redgauntlet, Gorella en Talisman.
Het onderzoek inzake de teelt van rode bessen aan draad is in een vergevorderd
stadium gekomen. Uit landelijke proefnemingen blijkt, dat hoewel de dubbele of Vvormige haag veelal de hoogste opbrengst geeft, deze methodiek toch niet voor de
praktijk kan worden aanbevolen. De werkzaamheden die bij dit systeem extra
moeten worden uitgevoerd om een goed produkt te kunnen oogsten zijn dermate groot
dat dit door de meeropbrengst niet wordt goedgemaakt.
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Afb. 10. Het gebruik van dit wagentje vergemakkelijkt de pluk van aardbeien.
Fig 10. This vehicle facilitates the picking of strawberries.

Het verwerkingswaarde-onderzoek door het I.B.V.T., in samenwerking met het I.V.T.
en het Proefstation, richtte zich in het bijzonder op enkele nieuwe kleinfruitrassen!
De resultaten hiervan kunnen uit tabel 16 worden afgelezen.
Op verzoek van de Aardbeicommissie van de N.A.K.B., waarin mede naast het Proefstation het I.P.O. is vertegenwoordigd, werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijke invloed van virus op de produktie van het aardbeigewas. Op een tweetal plaatsen
werd dit onderzoek thans met het I.P.O. ter hand genomen, waarbij de invloed van de
twee belangrijkste en veel voorkomende virussen no. I en II op oorspronkelijk virusvrij materiaal wordt nagegaan. De infectie werd uitgevoerd met luizen, die dragers
van genoemde virussen waren. Daar de grootste degeneratie in het tweede produktiejaar verwacht mag worden, moet deze proef twee jaar op produktiviteit worden beoordeeld.
De slempigheid van bepaalde gronden, waarop kleinfruit wordt geteeld — mede
veroorzaakt door een noodzakelijk lage kalktoestand van de grond — stelt de teler
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Tabel 16. Conservenwaarde van enkele aardbei- en frambozerassen 1964 (I.B.V.T. Buil. I)
Table 16. Processing value of some strawberry and raspberry varieties 1964
Gewas
Crop

Diepvries
Quick freezing

Jam smaak/aroma
Jam taste/flavour

Op sap
Canned

Consistentie pulp
Firmness ofthepulp

Aardbei
Strawberry
G o r e l l a *)
R e d g a u n t l e t *)
S e n g a S e n g a n a *)
Elista *)
IVT-55114
IVT-6032

M—G
M—G
G
G
M—G
G

G
M
G
M - -G
G
M

G
G
G—ZG
G
G
G—ZG

G
M
M
G
G
G

Framboos
Raspberry
M a i l i n g P r o m i s e *)
Mailing Exploit
Imperator
S c h ö n e m a n n *)
J o c h e m s R o e m *)
R o d e R a d b o u d *)

G—ZG
G
G
ZG
G
M

M
M—G
G
G—ZG
M
G

M = matig (moderate)
G = goed (good)
ZG = zeer goed (excellent)
*) aanDevolen voor de praktijk/recommendable for commercial growing

vaak voor zekere problemen. In het bijzonder wordt door deze slempigheid de afvoer
van oppervlaktewater tegengegaan. Met het I.B.S. wordt getracht of hierin verbetering kan worden aangebracht door gebruik te maken van groenstroken tussen
de kleinfruitgewassen. Waarschijnlijk zullen deze stroken door hun bedekking en
beworteling de struktuur verbeteren. Vermeldenswaard is een grasstrokencultuur
tussen aardbeirijen, welke direct na het planten werd ingezaaid. De waterhuishouding
werd hierdoor reeds eind 1964 zeer gunstig beïnvloed. Dit gras (Italiaans raaigras))
wordt in het voorjaar doodgespoten, zodat wortelconcurrentie kan worden voorkomen,
zonder dat de gunstige bij-effecten teniet worden gedaan. De beschuttende werking
die van het gras in de wintermaanden uitgaat mag niet onvermeld blijven.
Op de proeftuin te Kapelle, waar naast slempigheid van de bovengrond ook een verstoring van de waterhuishouding' wordt veroorzaakt door een stagnerende laag op
een diepte van 40 tot 60 cm, wordt getracht om deze laag door perforatie uit te
schakelen. Met een grondboor (diameter 25 cm, werkdiepte 85 cm) werd de laag op
vaste afstanden geperforeerd. Door de gaten met poreus materiaal op te vullen zal
getracht worden een langdurige verbetering van de verticale waterbeweging te verkrijgen. De reeds gevulde gaten werkten in de natte periode van eind december
uitstekend. Mocht deze perforatie aan het gestelde doel beantwoorden, dan kan de
zeer eenvoudig uitvoerbare methode aan de praktijk worden aanbevolen.
De gunstige resultaten, die door het gebruik van grondbedekking met zwart plastic
worden verkregen, rechtvaardigde het onderzoek naar de bruikbaarheid van een verspuitbaar aan te brengen grondbedekking. Een door de Esso ontwikkelde emulsie op
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Afb. 11. Jucunda is het meest gewaardeerde industrieras.
Voor de vorming van
goede vruchten zijn echter
beslist gunstige weersomstandigheden tijdens
de bloei noodzakelijk.
(Foto I.V.T., Wageningen)
Pig. 11. The strawberry variety
Jucunda is very suitable
for processing. However,
it requires favourable
weather conditions during blossoming for the
formation
of
regular
fruits.
(Photo I.V.T., Wageningen)

asfaltbasis, Encap geheten, werd als grondbedekker in een aardbeigewas beproefd.
Hoewel aanvankelijk een uitstekende afdekking werd verkregen, heeft Encap te
weinig weerstand getoond tegen het eronder — in versterkte mate — ontkiemende
onkruid. De film werd hierdoor verbroken, waardoor de voordelen van de grondbedekking verloren gingen. De emulsie, al of niet gemengd met onkruidbestrijdingsmiddelen, leverde onvoldoende resultaten.
De gezondheidsselectie, die sinds enkele jaren bij de belangrijkste rode en zwarte
besserassen te Ovezande en Wilhelminadorp plaats vindt, verloopt volgens de plannen.
In het verslagjaar werd de opbrengst van de klonen door mechanisch oogsten bepaald, doch tot een selectie van de beste klonen kon nog niet worden overgegaan. De
door het I.P.O. uitgevoerde gezondheidstoets op de aanwezigheid van virus maakte
het namelijk ook in 1964 nog noodzakelijk om van enkele rassen ziekbevonden klonen
te verwijderen. Zodra de resterende klonen definitief vrij zijn bevonden van de op
dat moment aantoonbare virussen, zal de produktiviteit van de verschillende klonen
op landelijk niveau worden nagegaan. Inmiddels heeft de N.A.K.B., vooruitlopend
op het definitief vrijgeven van de klonen reeds een moederperceel van het huidige
materiaal aangelegd te Roelofarendsveen.
Het aardbeiras Jucunda dat vele jaren het meest belangrijke industrieras is geweest,
wordt in toenemende mate door andere rassen verdrongen. De oorzaak moet gezocht
worden in de bestuivingsmoeilijkheden die zich bij Jucunda bij ongunstig weer voordoen. Daardoor worden vaak misvormde vruchten (kattenogen) gevormd, die voor
de industrie niet aanvaardbaar zijn. Dat deze eigenschap zich in ernstiger mate is
gaan openbaren is mogelijk toe te schrijven aan een in het verleden,te eenzijdig
gerichte klonenselectie. Door van oorspronkelijk 23 jaar oud Jucunda-materiaal uit
te gaan wordt op het Proefstation getracht een nieuw selectieprogramma uit te
voeren, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het selecteren van
klonen met hoogwaardig stuifmeel. Met dit selectiewerk werd in 1963 een aanvang
gemaakt. In 1964 kon uit een populatie van ± 3000 planten een 60-tal klonen worden
geselecteerd. Deze zullen in de eerstkomende jaren op hun waarden worden getoetst.
Voor de blauwe besseteelt was 1964 een goed jaar. Op percelen, waar geen droogte-
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schade optrad, was de ontwikkeling in het algemeen zeer bevredigend te noemen.
Vooral de in 1963-1964 gesnoeide percelen gaven een evenwichtige en krachtige groei
te zien. De kwaliteit van de vruchten was bijzonder goed. De besgrootte liet weinig
te wensen over: goed gekleurde en stevige vruchten konden worden geoogst. Vooral
de in de zon staande struiken gaven een uitstekend produkt. Beschaduwde struiken
bleven daarbij ten achter, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Evenals bij de overige kleinfruitgewassen was in 1964 de plukperiode korter dan normaal. Voor de vroege rassen begon de pluk omstreeks half juli, terwijl de late rassen
in de tweede helft van augustus konden worden afgeplukt. In het verslagjaar werd
nogmaals duidelijk aangetoond dat goed gesnoeide struiken een veel betere kwaliteit
bes opleverden; door de struik in voldoende mate uit te snoeien wordt daarbij de
plukprestatie belangrijk verbeterd. Als aan de grondbewerking te weinig aandacht
wordt geschonken, dan treden vrij snel groeiremmingen op, die slechts door een
herstel van de noodzakelijke aeratie van de grond kunnen worden opgeheven.
De afzet van de vruchten gaf op de Veiling Venlo (C.V.V.) geen enkele moeilijkheid.
De prijs was — zelfs bij een grotere aanvoer dan in 1964 — weer hoger en gemiddeld
te stellen op ƒ2,32 per kg. Een opbrengst van 6000 tot 8000 kg per ha kan bij een
goed ontwikkelde zesjarige aanplant zeker reeds worden bereikt. Dit betekent, gerekend naar het huidige prijspeil, een bruto geldelijke opbrengst van ƒ 12.000 tot
ƒ16.000 per ha. De plukkosten bedroegen in 1964 ± ƒ 0,35 per kg, terwijl de bemestingskosten en de kosten voor chemische onkruidbestrijding op respectievelijk
± ƒ 300,— en ƒ 60,— per ha te stellen zijn. Hoewel geen verdere specificatie van
kosten bekend is, mag wel worden gesteld dat de blauwe besseteelt op vele bedrijven
in het oosten van het land een zeer aantrekkelijk rendement kan geven. Ook in 1964
is gebleken dat concentratie van de aanvoer op de verkooppunten van veel belang is.
In Venlo werd ruim 30.000 kg aangevoerd, waarbij over de gehele periode van een
stabiele prijs kon worden gesproken. In het noorden van het land ondervond de
afzet meer moeilijkheden door verspreide aanvoer. Veel van de in Venlo geveilde
blauwe bessen gingen naar West-Duitsland, waar de belangstelling voor dit produkt
toeneemt doordat het plukken van de wilde bosbes daar steeds minder lonend wordt.
Uitbreiding van de teelt van blauwe bessen lijkt dan ook zeker verantwoord. Het
totale areaal nam in 1964 evenwel slechts weinig toe. De grootste belangstelling voor
de teelt werd in de Peel aangetroffen, waar het areaal met ongeveer lVa ha werd
uitgebreid tot totaal ± 13 ha, waarvan 7,1 ha reeds in produktie is.
In tegenstelling met 1963 werden de grootvruchtige rassen in 1964 wel gewaardeerd.
De consument zou deze grotere bessen zelfs prefereren.
De rassenproeven te IJsselsteijn en Frederiksoord gaven bevredigende resultaten,
zoals blijkt uit tabel 17. Door een forse snoei werd de produktie van de rassen van
het proefveld IJsselsteijn ongunstig beïnvloed. Tot de betere rassen moeten worden
gerekend Berkeley, Bluecrop, Herbert en Ivanhoe, hoewel plaatselijke ervaringen
hiervan kunnen afwijken.
De proeven met klonen van Goldtraube, die op bovengenoemde plaatsen worden uitgevoerd, lieten ook in 1964 zien dat kloon no. 71 tot de meest produktieve kan worden
gerekend. De klonen no. 9, 23, 36, 46, 61 en 72 blijken eveneens gunstige eigenschappen
te bezitten.
Om verschillende redenen moesten de proefvelden te Sloten, Haskerveen, Erica en
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Tabel 17. Rassenproef blauwe bessen
Table 17. Variety trial with blueberries
Ras
Variety

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Weymouth
Concord
Dixi
Pemberton
Coville
Earliblue
Berkeley
Herbert
Burlington
Stanley
Pioneer
Bluecrop
Ivanhoe
Atlantic
Jersey
Zuckertraube
Goldtraube

Plantjaar
Planting season
Plantafstand
Plant-distance

IJsselsteijn
Frederiksoord
IJsselsteijn
Frederiksoord

IJsselsteijn
Opbrengst in kg/struik
Yield kg/bush

Frederiksoord
Opbrengst in kg/struik
Yield kg/bush

1962

1963

1964

1962

1963

1964

0,8
1,0
0,7
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
0,7
0,8
0,6
1,0
0,8
0,9

2,3
2,1
1,6
1,2
2,8
2,6
2,8
2,6
2,5
2,4
1.7
3,3
2,7
2,5

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

1,5

3,1

6,4

5,0

1,8

8,1

3,2

2,6

7,8

3,7

3,6

6,4

4,3

2,7

3,0

3,2
6,0

1,8
5,3

9,0
9,2

0,4
0,8

2,0
1,8

1.2
2,5

1956/1957
1951/1952
2,00 x 3,50 m
2,50 X 2,50 m

Schoonebeek worden geliquideerd. Het aanwezige plantmateriaal werd naar bestaande en nieuwe proefvelden — hoofdzakelijk in Drente gelegen — overgebracht.
Ondanks de zeer droge zomer bleven de meeste overgebrachte struiken in leven en
vond zelfs enige hergroei plaats. Het aantal proefpercelen in Drente bedraagt thans
tien. In de komende jaren kunnen hiervan belangrijke informaties over rassen, en
over de geschiktheid van verschillende bodemtypen voor de blauwe besseteelt, alsmede over verschillende grondbedekkingen worden verkregen.
De stekproeven met blauwe bessen werden door J. Douglas van het I.V.T. voortgezet.
Hiermede konden zeer belangrijke resultaten worden geboekt, welke in een interne
publikatie van het I.V.T. werden vastgelegd.
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HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Ir. P. DELVER

ALGEMEEN
Sedert 1959 werd de fruitteelt en daarmee ook het bodemkundig onderzoek regelmatig
geplaatst voor klimatologisch uitzonderlijke situaties. De zeer droge zomer van 1959
en de zeer natte zomer van 1960 liggen nog vers in onze herinnering, ook het daarmee
in verband staande afsterven van vruchtbomen in het voorjaar van 1961 in verschillende delen van Zeeland. De jaren 1960 en 1961 hadden een zeer natte herfst;
de winters van 1962/1963 en 1963/1964 waren uitzonderlijk streng.
Ook 1964 sprong in menig opzicht uit de band. Tapten wij de laatste vijftien jaren in
Wilhelminadorp gemiddeld 218 mm neerslag af in de maanden december tot en met
maart, de winter van 1963/1964 leverde slechts 107 mm op. De maand mei was warmer
en veel droger dan normaal, juni leverde echter 130 mm neerslag op.
Dat bij het bodemvruchtbaarheidsonderzoek zo nauwkeurig op weersomstandigheden
wordt gelet heeft zijn reden. De resultaten van bodembehandeling en bemesting
hangen hiermee ten nauwste samen. Daarom ook heeft dit onderzoek een langjarig
karakter. Zo heeft 1964 ons weer duidelijk geleerd dat de zwakste schakels bij de
produktie en de kwaliteit van ons fruit doorgaans toch wel de hoeveelheid warmte
en licht zijn. Het in dit opzicht gunstige jaar 1964 gaf topoogsten. Daardoor konden
ook effecten, o.a. die van beregening, worden onderkend, die in een normaal jaar
minder duidelijk aan de dag treden.
Het verslagjaar gaf geen sterke verschuiving in het onderzoekprogramma te zien.
Potproeven hebben in de voorgaande jaren veel fundamenteel inzicht verschaft over
detailvragen bij de stikstofvoeding van fruitgewassen. Voor lopend en toekomstig
onderzoek in veldproeven zal dit een goede basis vormen. Toch zal aan een fundamentele aanpak van problemen, zoals die in potproeven mogelijk is, in de toekomst
iets minder aandacht kunnen worden besteed, omdat veldproeven meer werk zullen
gaan vragen. In het komende jaar zal, in overeenstemming met het landelijke
karakter van het onderzoek, het beheer van enkele proefvelden in het rivierkleigebied
worden overgenomen. Ook de bemoeienis met de opzet en het beheer van bodembehandelings- en bemestingsproeven op enkele proeftuinen werd geïntensiveerd.
Samenwerking in de vorm van gewasonderzoek ten behoeve van enkele proeftuinen
bestaat al enkele jaren.
Voor eigen informatie en ten behoeve van het Archief van Grondwaterstanden T.N.O.
en van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding werden weer vele
grondwaterstanden opgenomen.
BODEMBEHANDELING
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET APPELS TE WILHELMINADORP

In dit proefveld met negenjarige bomen Golden Delicious en Cox's Orange Pippin op
M IX, waarin met de verschillende behandelingen in 1960 werd begonnen, werden
de drie stikstofgiften van het vorige jaar herhaald (zie tabel 18). De stikstof werd
wederom als kalkammonsalpeter (kas) en als kalksalpeter (ks) gegeven, tweederde
deel als kas op 13 februari en éénderde deel als ks op 28 april. Er werd zes
keer beregend, nl. op 21 en 28 mei, 6 en 28 juli, 4 augustus en op 1 september. Op
de gras- en grasstrook-percelen werd 175 mm en op de zwart gehouden percelen
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werd 115 mm gegeven. Het gras werd tussen 23 april en 4 augustus acht keer gemaaid.
Van de oogst van 1963 werden partijen van beide proefrassen in het koelhuis bewaard. Bij Golden Delicious kon bij het opruimen op 18 maart geen samenhang
worden gevonden tussen de behandelingen en het in zeer geringe mate optreden van
Gloeosporiumrot en spatschurft. Bij Cox's Orange Pippin kwam iets rot voor (± 4%>);
op zwart gehouden en grasstrook-percelen iets meer dan op de graspercelen.
De proefresultaten van 1964 zijn in tabel 18 samengevat. Van de opbrengst werd
tevens de vruchtkleur en voor Golden Delicious ook het voorkomen van ruwe
vruchten vastgesteld. Als gevolg van de zeer sterke invloed van windschaduw en de
omstandigheid dat het proefveld slechts in tweevoud ligt, is de beoordeling van verschillen tussen bodembehandelingen (mate van grasbedekking, beregening) vrij
moeilijk. Op de opbrengstcijfers werd daarom eerst een correctie voor de invloed
van de windhagen toegepast. Daarbij blijft het lagere niveau van de grasstrookpercelen ten opzichte van de zwart gehouden percelen echter onzeker. Het ras Golden
Delicious reageerde op een verschillende ligging ten opzichte van de hagen veel
sterker dan Cox's Orange Pippin.
Uit de opbrengstcijfers kunnen enkele interessante conclusies worden getrokken.
Het opbrengstniveau was in overeenstemming met de landelijke ervaring zeer hoog,
vooral als men bedenkt dat het proefveld op plaatgrond met 50 cm zware zavel (40°/o
afslibbare delen) op matig grof zand ligt. Vermoedelijk als gevolg hiervan hebben
beide rassen, duidelijker dan in vorige jaren, op de beregening gereageerd. Zelfs op
de zwart gehouden en grasstrook-veldjes, waar vochtconcurrentie niet of in veel
mindere mate dan bij volvelds gras aanwezig was, reageerden beide rassen duidelijk
gunstig op extra vocht. Het beregeningseffect bedroeg ten opzichte van onberegend
voor de zwart + grasstrookpercelen resp. de graspercelen bij Golden Delicious 14
en 22%, bij Cox's Orange Pippin 27 en 33°/o! Het is daarbij opvallend dat de bomen,
die in volvelds gras stonden, dooreengenomen geen duidelijk lagere opbrengsten
gaven dan die op de zwart gehouden percelen. Golden Delicious gaf in gras misschien
iets betere, Cox's iets lagere opbrengsten dan op zwart gehouden percelen. Ook
zonder beregening was geen sprake van een duidelijk achterblijven van de bomen
in gras! Golden Delicious in gras gaf bij beregening waarschijnlijk zelfs hogere opbrengsten dan op zwart + grasstrookpercelen. Deze resultaten kunnen een aanwijzing
zijn dat de reeds verscheidene jaren flink met stikstof bemeste grasbegroeiing het
fruitgewas behalve in ongunstige zin (vochtconcurrentie) ook in gunstige zin (bodemstructuur) beïnvloedt.
Een ander opvallend verschil betreft de duidelijk lagere opbrengsten bij rijenbemest
tegenover breedwerpig bemest gras. Bij rijenbemesting wordt stikstof in 1 meter brede
banden ter weerszijden van de boomrijen gegeven. Daardoor ontstaat, zoals bewortelingsonderzoek enkele jaren geleden suggereerde, onder de onbemeste en dus verarmde rijstrook waarschijnlijk een minder intensieve beworteling. Er wordt onder de
rijstrook als gevolg van stikstofgebrek minder gemakkelijk vocht opgenomen. Hoewel dit systeem van plaatselijk bemesten bij een volveldsgrascultuur niet gebruikelijk is, kan het minder goede resultaat in deze proef misschien waardevolle
aanwijzingen geven voor de bemesting bij een grasstrokencultuur. Ook hier kan bij
een niet goede verzorging van de grasstrook plaatselijk stikstoftekort ontstaan, ge-
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Aft). 12. Hoogteverschillen na vier
jaar bij zwart gehouden
grond en bij grasstroken
in het bodembehandelingsproefveld met appels
te Wilhelminadorp.
Fig. 12. Differences in soil level
after four years of clean
weeding (left) and grass
strips (right) in the soil
management trial with
apples at Wilhelminadorp.
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volgd door achterblijven van de beworteling. Deze situatie wordt nog in de hand
gewerkt doordat het gemaaide en stikstofrijke gras bij gebruik van een cirkelmaaier
niet op de grasstrook maar grotendeels op de zwart gehouden stroken terecht komt.
Wat de reactie op de stikstofgiften betreft lijken de opbrengstverschillen te klein en
te onregelmatig om conclusies te kunnen trekken. Dit betekent dat hogere bemestingen dan 62,5 kg N per ha voor de zwart gehouden en 250 kg N per ha voor de
volvelds graspercelen niet duidelijk nodig waren.
De vruchtkleur zoals die in het percentage goed gekleurde vruchten tot uiting kwam,
liet geen duidelijke samenhang met de hoogte van de stikstofgift zien. Ook de
zwaarste bemesting op gras (450 kg N per ha bij breedwerpige, en 700 kg N plaatselijk
bij rijenbemesting) gaf geen duidelijke achteruitgang in de vruchtkleur. Appels van
graspercelen waren wel iets beter gekleurd dan die van de andere objecten. Bij de
analyse van het materiaal bleek dat de kleur overigens sterk afhing van de dracht.
Zwaar dragende bomen — er werd dit jaar niet voldoende gedund! — hadden duidelijk minder goed gekleurde vruchten. Hetzelfde was het geval bij veldjes die door
hun ligging achter windschermen minder licht ontvingen. Deze factoren wegen
blijkbaar zwaarder dan hoge stikstofgiften.
De vruchtverruwing tenslotte, liet hetzelfde beeld als in voorgaande jaren zien: meer
ruwe vruchten bij meer grasbegroeiing en misschien (bij rijenbemest gras) doch niet
overtuigend, bij zwaardere stikstofgiften.
In het voorjaar van 1964 werden in het bodembehandelingsproefveld enkele honderden hoogteverschil-metingen met een waterpasinstrument uitgevoerd. Deze vonden
omstreeks eind maart-begin april plaats vóór de eerste grondbewerking, toen de
grond dus ca. acht maanden niet bewerkt was geweest. De bedoeling was na te gaan
of het zwart houden van de grond en de grasbegroeiing verschillen in grondniveaus
hadden veroorzaakt. Het resultaat van deze metingen is samengevat in afb. 12. Hieruit
blijkt dat het bereden gedeelte van de zwart gehouden percelen duidelijk, ca. 7 cm,
lager ligt dan het onbereden gedeelte langs de bomen. Bij grasstroken is dit verschil
slechts 1 cm. Aangezien een trekker op zwart gehouden grond gemakkelijk wat naar
links of rechts kan uitwijken is hier een vrij brede strook (ruim 2 meter) mechanisch
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verdicht, ondanks het feit dat de grond hier regelmatig werd losgemaakt. Bij grasstroken kan de trekker veel minder uitwijken. De banden berijden dus steeds
dezelfde ca. 40 cm brede strook. Ondanks de omstandigheid dat de grond hier dus
vaker aan druk bloot staat zijn slechts 2 cm diepe sporen ontstaan.
BEMESTING EN HET SCHEUREN VAN GRAS OP „KUENEN'S HOF"

Het betreft hier een oud proefveld met de appel Lombartscalville op M I, waarvan
een gedeelte een grasbedekking had dat opzettelijk zes jaar lang onbemest was gelaten, zodat de bomen tenslotte hevig stikstofgebrek leden. In 1963 werd de grasmat
gedeeltelijk naar 0 en 150 kg N per ha bemest en na enkele weken gescheurd. Een
ander deel van de boomgaard kreeg een bemesting van 150 of 300 kg N per ha. Hier
werd het gras niet gescheurd. Deze behandelingen, die ten doel hadden na te gaan
hoe snel een verwaarloosd fruitgewas zich kan herstellen, werden in 1964 herhaald.
Aan de bomen werden veel waarnemingen verricht betreffende de scheutgroei, de
bloei en vruchtzetting en de oogst. Bovendien werd uitgebreid bladanalyse toegepast,
terwijl van ieder object in de herfst van 1964 één boom werd uitgegraven en geheel
ontleed voor het opstellen van een gewasanalytische balans. In tabel 19 zijn enkele
gegevens vermeld over de bloei en de opbrengst. De hierin vermelde zwart gehouden
objecten hebben nooit een grasbegroeiing gehad en werden steeds goed bemest.
Uit de bloeiwaarnemingen blijkt, dat de bemesting van 150 kg N per ha op gras in

Table 19. De bloei in 1964 en de opbrengst in 1963 en 1964vanLombartscalville op M I op het perceel 'Kuenen's
Hof'
Table 19. Blossoming in 1964 and yield in 1963 and 1964 of Lombartscalville apples in the experimental field
'Kuenens Hof'
Object

Boom

Treatment Tree

At
AB t
B20
B2W
C20
C2W
Bj
At
ABi
Bi
B2O
B2W
C2O
C2W

6, 7, 10, 11
6, 10, 11
21, 25
23, 27
21,25
23, 27
6, 7, 10, 11
=
=
=
.•=
=
=
=

Behandeling en bemesting in 1963
respectievelijk 1964
Treatment *)

Zwart, 150 en 0 kg N/ha
Zwart, 150 en 150 kg N/ha
Gescheurd gras 0 en 0 kg N/ha
Gescheurd gras 150 en 150 kg N/ha
Gras 150 en 150 kg N/ha
Gras 300 en 300 kg N/ha
Gras 0 en 0 kg N/ha

Gemengde knoppen
in %
Fruit buds

Opbrengst in kg
per boom
Yield in kg/tree

Op eenjarig
hout
On one year
old shoots

Op ouder
hout
On older
branches

1963

1964

12
8
4
3
9
23
10

62
69
32
59
79
84
25

?

61,6
67,7
33,1
66,1
41,4
74,0
17,3

18,0
3,9
14,4
7,2
6,2
0,8

clean cultivation and nitrogen since 1953, no n itrogen in 1964
as Ai but 150 kg nitrogen per ha in 1963 and 1964
grass cover, not fertilized since 1957
as Bi but sod ploughed on 25th April 1963
as B 2 0 but 150 kg nitrogen per ha in 1963 and 1964
grass cover not fertilized since 1957, 150 kg N per ha in 1963 and 1964
as C2O but 300 kg N per ha in 1963 and 1964
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1963 (C2O) in de eerste plaats de bloei op het oudere hout zeer ten goede is gekomen
(vergelijk Bi). Bij zwaardere bemesting (C2W) nam ook de bloei op het éénjarige hout
toe.
De opbrengst heeft reeds in het eerste jaar op de bemesting van de grasmat gereageerd, maar het profijt dat van deze stikstof werd getrokken was door de grote
concurrentie door het gras veel minder dan bij bemest en gescheurd gras. Dat de
oogst in 1964 zoveel groter was dan in 1963 is vooral een beurtjaareffect. De stikstofbehoefte op gras bedroeg minstens 300 kg N per ha. De stikstofleverantie door de
armoedige, jarenlang onbemeste en in 1963 gescheurde grasmat (B2O) was slechts
matig.
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN TE WILHELMINADORP

Het nieuwe, in het voorjaar van 1963 ingeplante perceel bleef in 1964 als blanco
proefveld gehandhaafd. Uit een in de zomer van 1963 ingezaaid mengsel van Alexandrijnse en rode klaver bleef na de winter van 1963/1964 het laatste gewas als bodembegroeiing over. In 1965 zullen in het proefveld voor het eerst verschillen in de
bodembehandeling worden aangebracht. De stikstofbemesting op zwart- en grasstroken bij een strokencultuur en het effect van beregening zullen worden onderzocht.
HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

Sedert 1961 worden hier in een strokencultuur met peren een twintigtal grassen en
grasmengsels vergeleken. In 1963 werden bij vier van deze objecten drie verschillende stikstofgiften op de grasbaan toegepast met het doel na te gaan of er verschillen
in stikstofonttrekking bestaan en of de peren reageren op de bemesting van de grasstrook. Deze giften werden in 1964 herhaald. Daarbij werd op 10 februari als zwavelzure ammoniak 60, 140 en 220 kg N en op 20 april als kalksalpeter 40, 80 en 120 kg N
per ha gegeven op de grasstroken. Tussen 24 maart en 24 augustus werden 19 wekelijkse bemonsteringen van de lagen 0-20 cm en 20-40 cm uitgevoerd om het verloop
van het nitraatgehalte van enkele objecten te kunnen volgen.
In tabel 20 zijn de gemiddeld over tien bemonsteringen in de maanden april en mei
teruggevonden hoeveelheden stikstof in de 0-40 cm laag weergegeven. Daaruit wordt
de indruk verkregen dat pas bij stikstofgiften vanaf ca. 220 kg N sprake is vân enige
beschikbaarheid van stikstof voor het fruitgewas. Tussen de grassen onderling bestonden wel enige verschillen maar deze komen niet overeen met de verwachtingen.
De mening bv., dat Engels raaigras ten opzichte van veldbeemd een sterkere stikstofconcurrentie voor het fruitgewas zou betekenen, werd vooralsnog niet bevestigd.
Veldbeemd en timothee bleken in deze periode juist de kleinste hoeveelheid stikstof
te hebben achtergelaten.
Waar het hier een gemiddeld beeld over de maanden april en mei betreft, moet de
verklaring van dit verschil met Engels raaigras worden gezocht in de veel vroegere
grasgroei, althans van veldbeemd. Dit gras produceert vroeger en dus over de hier
beschouwde periode ook méér gras dan Engels raaigras weidetype (vergelijk ook
tabel 21).
Ook struisgras lijkt bij de minder stikstof vragende grassen te behoren. Een goed
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Tabel 20. De hoeveelheid nitraatstikstof in kg N per ha volvelds in de laag 0-40 cm gemiddeld over tien wekelijkse grondbemonsterïngen tussen 31 maart en 1 juni 1964
te Wolphaartsdijk
Table 20. Nitrate nitrogen in kg N per ha in a 40 cm deep soil layer under different grasses,
as an average of ten weekly samplings between 31 March and 1 June 1964. Grass
strips trial at Wolphaartsdijk
No.

Grassoort of mengsel
Grass variety or mixture

Bemesting kg N per ha
Fertilization kg N per ha
100

1
3
4
6
7
14
17

Veldbeemdgras
Smooth-stalked meadow grass
Engels raaigras (weidetype)
8
Perennial rye-grass
Gewoon struisgras
Browntop
Timothee + witte weideklaver
Timothy + white clover
Roodzwenkgras
Red fescue
Veldbeemd + beemdlangbloem
Smooth-stalked meadow grass + meadow fescue
BG 7, Engels raaigras rijk
BG 7, mixture, mainly perennial rye-grass

220

340

24

113

34
11
26

74

9

41

37

164

gemiddeld beeld van de snelheid waarmee stikstof onder een ingezaaide grasmat
verdwijnt, geeft afb. 13.Een hogere stikstofgift op de grasbaan bleek niet alleen méér
stikstof maar ook een langer durende beschikbaarheid van stikstof voor het fruit te
betekenen. Een stikstofgift van 220 kg N per ha lijkt hierbij aan de lage kant te zijn.
Opvallend is dat zelfs bij een zeer hoge gift van 340 kg N/ha in de loop van de
zomer alle stikstof onder de grasmat verdween.
HET STIKSTOFTRAPPENPROEFVELD MET PEREN TE HENNINGEN

In dit proefveld met verschillende bodembehandelingen, waarmee in 1959 werd begonnen, worden sedert 1961 uitsluitend stikstofgiften bij een volvelds grasbegroeiing
vergeleken. Als gevolg van beurtjaren vertoonden de opbrengsten van de peer Conference in 1962 een positieve, in 1963 echter een negatieve reactie op stijgende stikstofgiften (62,5 - (125) - 250 - 375 en 500 kg N per ha). Deze giften werden in 1964
herhaald. Daarbij werd tweederde op 12 februari als kalkammonsalpeter en eenderde
op 22 april als kalksalpeter gegeven.
De opbrengsten per boom bedroegen bij opklimmende stikstofgiften achtereenvolgens:
37,7 - (44,8) - 33,2 - 44,5 en 47,4 kg. De opbrengst van het object 125 kg N/ha valt
buiten deze reeks als gevolg van vruchtbaarheidsinvloeden. Dit object ligt in twee,
de overige in drie herhalingen. Uit de cijfers valt een tendens tot toenemende opbrengsten bij meer stikstof af te leiden. Dat deze toename zelfs tot bij de hoogste
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Afb. 13. Gemiddelde nitraat-stikstofhoeveelheden
onder
grasstroken in de laag
0-40 cm bij drie stikstofgiften.
Fig. 13. Average nitrate quantities
under grass strips in the
0-40 cm soil layer at
three levels of nitrogen
fertilization.
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gift, 500 kg N per ha, waarneembaar was, hangt waarschijnlijk samen met het grote
aandeel dat de grasbegroeiing in de stikstofopneming heeft gehad, mede als gevolg
van de voor deze situatie late bemestingsdata. Het gras liet dan ook een duidelijke
reactie op de bemesting zien. Bij metingen van de lengte van het gras op 27 mei
werden bij opklimmende stikstofgiften achtereenvolgens de volgende gemiddelde
waarden verkregen: 16,6 - 19,3 - 20,1 - 23,3 en 22,0 cm. Ook de kleur van het gras
bleef bij de twee laagste giften (62,5 en 125 kg N per ha) iets achter.
BEMESTING VAN GRASSTROKEN IN JONG APPELPERCEEL

Bij de grasstrokencultuur komt de vraag naar voren in welke mate en bij welke
leeftijd een fruitgewas afhankelijk is van de beschikbaarheid van stikstof onder de
grasstrook. Hiertoe werd in een jong appelperceel te Wilhelminadorp een proef opgezet. De grasstroken waren overgebleven van een voor zaadproduktie gebruikt
perceel veldbeemdgras. Het fruitgewas werd in het voorjaar van 1963 geplant in de
twee meter brede boomstroken waar het gras vooraf was gescheurd. Op deze boomstroken was in de winter van 1963/1964 rotte stalmest gebracht in een gift van ruim
100 ton per ha volvelds. De proef omvat één rij James Grieve (Lired) op M IX van
ca. 600 meter lengte. De bemesting omvat alle combinaties van de volgende stikstofgiften: op de zwart gehouden stroken 0, 60, 120 en 180 kg N per ha; op de grasbanen
in twee giften 0 + 0, 60 + 60, 180 + 60 en 240 + 120 kg N per ha. De eerste bemesting
werd op 11 februari als kalkammonsalpeter gegeven. De overbemesting met kalksalpeter op de grasstrook vond plaats op 20 april.
Het gras reageerde uiteraard zeer sterk op de stikstofbemesting. Vóór het maaien, dat
slechts drie keer plaats vond, werden proefvakjes gras geoogst. De resultaten van de
analyse hiervan zijn in tabel 21 weergegeven. Hieruit blijkt dat bij de zwaarste bemesting een zeer hoge produktie aan droge stof, ca. 9000 kg per ha volvelds, werd
bereikt. Voorts bleek dat het gras vrijwel alle kunstmeststikstof of bij de lage giften
zelfs méér dan die giften heeft opgenomen. Deze stikstof komt bij gebruik van een
cirkelmaaier in de vorm van grasmulch voor driekwart op de zwart gehouden stroken
terecht. Men mag zich dus afvragen of het bij een strokencultuur niet voldoende is
alleen de grasbaan flink te bemesten. Hierover zal het onderzoek in de toekomst
hopelijk een uitspraak kunnen doen.
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Tabel 21. Het stikstofgehalte en de produktie aan drogestof van drie sneden en de totale
hoeveelheid in het gemaaide gras aanwezige stikstof
Bemestingsproef met veldbeemd-grasstroken
Table 21. Nitrogen content and dry matter production of three cuttings of smooth stalked
meadow grass and the total amount of nitrogen in the grass mulch
Grass strip fertilization trial
Kg N per
ha*)

% N op droge stof
% N in dry matter

Droge stof in kg/ha
Dry matter in kg/ha

11/2

20/4

12/5

29/6

5/10

12/5

29/6

5/10

0
60
180
240

0
60
60
120

2,34
3,55
3,75
4,08

2,09
2,67
2,84
3,34

2,04
2,18
2,18
2,50

1885
4175
4435
5255

395
1286
1484
1922

361
1112
1280
1816

Totaal N in gras in
kg/ha *)
Total nitrogen in grass
in kg N/ha

59
206
236
323

*) berekend voor 1 ha gras oppervlakte/calculated for one ha grass cover

Van het fruitgewas, James Grieve, werden op 3 september nog bladmonsters verzameld. Uit de stikstofgehalten bleek dat het jonge gewas — dank zij de stalmest —
nog niet op de behandelingen had gereageerd. Voor de vier giften op de zwart gehouden stroken, 0 - 60 - 120 en 180 kg N per ha, bedroegen de gehalten 2,38 - 2,41 2,37 en 2,38%>N op de droge stof. Voor de vier stikstofgiften op de grasbaan werd
achtereenvolgens gevonden 2,35 - 2,41 - 2,40 en 2,380/0 N.
HET TIJDSTIP V A N DE STIKSTOFBEMESTING
HET TIJDSTIPPENPROEFVELD TE HENNINGEN

Reeds enkele jaren wordt in een perceel volwassen Golden Delicious op M IX in gras
op goed vochthoudende diep bewortelde zavelgrond de invloed nagegaan van het
tijdstip waarop stikstof wordt gegeven. De eerste jaren werden steeds ca. 5-10%
hogere opbrengsten bereikt bij bemesten rond of iets vóór de jaarwisseling, vergeleken met bemesten in maart of april. De proef werd in 1964 voortgezet. Twee meststoffen, kalksalpeter en zwavelzure ammoniak, werden in een gift van 200 kg N per
ha ineens uitgestrooid op 14 november, 7 januari, 12 februari of 1 april. Vanaf deze
data viel te Heijningen tot 1 mei achtereenvolgens 249, 160, 112 en 55 mm regen. De
vroegste bemesting is in de winter sterk naar diepere grondlagen doorgedrongen.
Daardoor bleef de grasgroei bij bemesting op 14 november duidelijk achter. Dit bleek
o.a. uit de kleur en uit metingen van het gras die op 28 mei werden uitgevoerd. Bij
kalksalpeter werden bij de genoemde bemestingsdata achtereenvolgens de volgende
gemiddelde lengten gevonden: 18,2 - 25,0 - 22,5 en 25,1 cm. Bij zwavelzure ammoniak
waren deze waarden 20,3 - 25,6 - 23,2 en 24,3 cm.
De opbrengsten vertoonden in 1964 geen verschillen. Bij kalksalpeter bedroegen deze
opbrengsten, na correctie voor de invloed van de windkering en van rijverschillen,
in kg per boom of bij 1000 bomen per ha in tonnen per ha: 48,1 - 48,5 - 46,9 - 48,2.
Bij zwavelzure ammoniak: 48,1 - 48,3 - 50,0 - 48,1.

63

kg N O j - N / h a

Afb. 14. De hoeveelheid nitraatstikstof in de laag 0-80
cm in de vier proefrijen
van het tijdstippenproefveld te Heijningen.

120-

Fig. 14. Nitrate nitrogen in the
0-80 cm root zone of four
rows 1, 2, 3, and 4 of
experimental plots showing distinct differences in
development of the grass
sward. Rows 1 and 2,
vigourously growing thick
sward; rows 3 and 4,
thin sward with more
weeds, more in the shadow.
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Dat er geen verschillen in opbrengst optraden, kan op verschillende wijzen worden
verklaard. Het sedert 1963 opvoeren van de stikstofgift (tot 200 inplaats van 140-150 kg
N per ha) kan nivellerend hebben gewerkt. Ook de, bij het ouder worden van de grasmat in betekenis toenemende grasmulch kan langzamerhand een nivellerende invloed
uitoefenen: bij laat bemesten wordt meer en stikstofrijker gras geproduceerd, dat bij
vertering een grotere indirecte stikstofbron vormt dan de geringere hoeveelheid
mulch die bij vroeg bemesten ontstaat. Tenslotte kan de zware regenval in juni
(131 mm) door indringing het effect van de late stikstofgift hebben vergroot.
Tijdens het seizoen werden enkele malen grondmonsters verzameld van verschillende
bodemlagen, met het doel, het gedrag van nitraatstikstof in de grond te volgen.
Daaruit bleek onder andere, dat ook de aard van het gras in hoge mate van invloed
is op de snelheid waarmee stikstof onder de grasmat verdwijnt. In afb. 14 is de over
alle bemestingsobjecten gemiddelde hoeveelheid nitraatstikstof in de 0-80 cm laag
op achtereenvolgende data weergegeven. Rij 1 en vooral rij 2 hadden een veel dichtere
grasbegroeiing dan de rijen 3 en 4. Onder de beide laatste rijen bleef dan ook het
hele seizoen meer stikstof ter beschikking. De sterke daling van de hoeveelheid
stikstof in de maand juni moet voor een deel aan uitspoeling worden geweten.
HET TIJDSTIPPENPROEFVELD TE GASSELTE

Ook op dit proefveld wordt de invloed van het tijdstip van de stikstofbemesting nagegaan. Het betreft hier echter een sterk doorlatende leemhoudende, humeuze zandgrond, die tot slechts 60 cm diepte is beworteld. Het gewas is Stark Earliest op M II.
De proef omvat in drie herhalingen twee stikstofgiften, 120 en 240 kg N per ha, die
als kalkammonsalpeter achtereenvolgens uitgestrooid werden op 27 januari, 28 februari, 31 maart of 1 mei. Vanaf deze data tot aan 1 mei viel plaatselijk (Eext) resp. 133,
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87, 52 en Omm neerslag. Dank zij deze matige neerslag drong zelfs de vroegst gegeven stikstof nog vrij langzaam in de grond door, zodat vooral het gras het volle
profijt van de bemesting heeft kunnen trekken. De reactie van deze jonge grasmat —
die zich in de zomer van 1962 uit de natuurlijke onkruidbegroeiing ontwikkelde —
blijkt duidelijk uit tabel 22. Hierin zijn standcijfers weergegeven. Reeds op 1 april
was gebleken dat het gras op de op 27 januari en op 28 februari bemeste veldjes
duidelijk groener was dan elders. De grasgroei begon dus reeds in maart. Uit de
standcijfers die op 1 mei werden bepaald, blijkt dat de vroege gift van 120 kg N per
ha (vergelijk de nog onbemeste veldjes van het object 1 mei) reeds een sterke stimulans voor de grasgroei is geweest. Ook het verschil tussen beide giften was opvallend
duidelijk.
Vanaf begin maart werden in de proefveldjes vier keer grondmonsters verzameld
van verschillende bodemlagen, met het doel het gedrag van stikstof te kunnen vervolgen. Uit de analysecijfers bleek dat de op 27 januari gegeven stikstof zich tot begin
april wel binnen de 0-80 cm laag verplaatste, maar hier niet duidelijk uitspoelde.
Omstreeks half juni was alle stikstof verdwenen, ook uit de laatst en zwaarst bemeste
Tabel 22. Oe stand van het gras op twee data bij stikstofgiften van 120 (1 N) en 240 (2 N)kg
stikstof per ha. Tijdstippenproefveld Gasselte
Table 22. Vigour-markings of the grass sward on two dates in relation to the time of application of 120 (1 N) or 240 (2 N) kg nitrogen per ha. Apple orchard on loamy sand at
Gasselte
Bemest
Fertilization

IN

27 januari/Jan.
28 februari/Febr.
31 maart/March
1 mei/May

Stand op 10 augustus
Vigour-markings
on 10 August

Stand op 1 mei
Vigour-markings
on 1 May

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

2N

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

IN

2N

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

5,4
6,4
6,6
6,8

Tabel 23. De bladkleur als gemiddelde van twee beoordelingen op 17 juni en 10 augustus en
de opbrengst van Stark Earliest van het tijdstippenproefveld te Gasselte
Table 23. Leaf-colour as an average of two observation dates and the yield of Stark Earliest
apples in the trial on the time of nitrogen fertilization at Gasselte
Bemest
Fertilization

27 januari/Jan.
28 februari/Febr.
31 maart/March
1 mei/May

Bladkleur
Leaf colour

Opbre ngst kg/boom
Yield kg/tree

IN

2N

IN

2N

6,55
6,82
6,96
6,67

6,96
7,37
7,44
7,48

11,6
12,4
13,5
12,7

11,0
12,8
13,9
11,6
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veldjes. Uitspoeling kon hierbij niet in het geding zijn geweest omdat ook de maand
mei vrij droog was. Er moet dus zeer veel stikstof door het gras zijn verbruikt.
Tabel 23 geeft tenslotte de reactie van het gewas weer. De bladkleur, als gemiddelde
van twee waarnemingsdata laat zien dat het effect van de eind maart gegeven stikstof
het grootst is geweest en dat ook de zwaardere gift in de bladkleur tot uiting komt.
De groei van het gewas heeft dus zowel van een juiste keuze van het tijdstip als
van de grootte van de gift geprofiteerd. Hoewel ook de opbrengstcijfers er duidelijk
op wijzen dat de bemesting eind maart het gunstigst was, is het opvallend dat de
grootte van de stikstofgift geen verschil in opbrengst heeft gegeven. Een dergelijke
tendens werd ook het vorige jaar gevonden. Dit zou kunnen betekenen dat de opbrengst in dit geval vooral er van afhing of het moment waarop stikstof ter beschikking kwam gunstig was voor de vruchtzetting. De groei van het gewas, die de
behandelingen van de achterliggende twee jaren zeker zal hebben weerspiegeld, zou
door snoei van minder invloed hebben kunnen zijn. Er werd in de winter 1963/1964
inderdaad zwaar gesnoeid. Uit de reactie van het gras bleek bovendien reeds dat
verhoging van de stikstofgift binnen het traject 120-240 kg N per ha vooral aan het
gras ten goede is gekomen.

PROEFPLEKKENONDERZOEK IN ZEELAND

De elf proefplekken met Golden Delicious werden in 1964 voor het laatst bemonsterd.
Vier bodemlagen tussen 0 en 80 cm diepte werden tussen 8 januari en 10 november elf
keer bemonsterd. In deze monsters werd het ammoniak- en nitraatgehalte bepaald
om de verplaatsing van stikstof onder invloed van grond en neerslag na te gaan. Als
gevolg van het droge voorjaar bevond de meeste stikstof, ca. 60"/o van alle tot 80 cm
diepte aanwezige stikstof, zich tot juni in de laag 0-20 cm. Pas door de zware regenval
in juni, ca. 130 mm, vond een duidelijk diepere indringing plaats. Als gevolg van de
droge winter 1963/1964 werd een groot deel van de in 1963 gegeven stikstof in januari
nog op 40-80 cm diepte terug gevonden.
POTPROEVEN
ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN RESERVESTIKSTOF

In 1962 werd een proef met éénjarige onderstammen in potten opgezet met de bedoeling de invloed van een stikstofbemesting na te gaan op de groei en de samenstelling van de planten in één, resp. twee volgende jaren. Hiertoe werden de onderstammen in 1962 stikstofarm resp. stikstofrijk opgekweekt. Beide groepen (— en + )
werden in 1963 weer opgesplitst in planten die geen en die wel stikstof kregen (
,
— + , + — en + + ) . In de herfst van datzelfde jaar 1963 vonden bij de helft van de
planten bespuitingen plaats met 2°/o ureum-oplossingen. Deze hadden een zeer sterke
invloed op het stikstofgehalte in alle delen van de onderstammen (zie jaarverslag
1963; tabel 17). In 1964 werden alle groepen nogmaals gesplitst in stikstofarm en
-rijk, zodat tenslotte 16 verschillende behandelingen ontstonden.
Uit het waarnemings- en analysemateriaal konden o.a. de volgende conclusies worden
getrokken.
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Afb. 15. Het effect van 2 %
ureumbespuitingen in de
herfst is o.a. merkbaar
aan grotere en groenere
bladeren. Rechts: behandelde onderstammen M
XI; links: onbehandeld.
Fig. 15. Autumn sprayings with
2% urea result in bigger
and greener leaves. At
right: treated rootstocks
MXI. At left: untreated.

1. Bij bemesting in het voorjaar heeft stikstof voornamelijk groei ten gevolge. Daardoor produceert het gewas ook het volgende jaar meer hout en bladeren.
2. Het uitlopen van scheuten wordt duidelijk door het stikstofgehalte van het hout
bepaald. Is dit laag dan lopen weinig scheuten uit. Volgt na een stikstofarm jaar
een stikstofrijk jaar dan worden weinig, maar lange scheuten gevormd.
3. Het stikstofgehalte in het blad wordt in de eerste plaats bepaald door de stikstofopneming in de periode vlak vóór de bladbemonstering. Bij stikstoftekort is er
een duidelijke invloed van reservestikstof in de plant merkbaar.
4. Ureumbespuitingen in de voorgaande herfst hebben in de eerste plaats groter blad
ten gevolge (zie afb. 15). Daarnaast wordt bij een toestand van stikstoftekort een
duidelijke invloed op het stikstofgehalte in het blad en op het uitlopen van de
scheuten ondervonden.
PERIODIEKE OPNEMING VAN STIKSTOF BIJ GOLDEN DELICIOUS

De in 1963 opgezette potproef met Golden Delicious op M IX werd voortgezet met een
herhaling van de behandelingen, t.w. stikstofopneming gedurende verschillende korte
perioden van één of meer maanden. De stikstofvoorziening werd afgebroken door
uitspoeling van de niet opgenomen hoeveelheid stikstof. In 1964 werden duidelijke
reacties waargenomen zowel in groei en bladkleur als in de vruchtzetting. In tabel 24
is een overzicht gegeven van enkele waarnemingen. Hieruit blijkt, dat de bloemaanleg, die bij deze nog zeer jonge boompjes vrij grote variaties vertoont, nog niet
duidelijk werd beïnvloed door de in 1963 voor het eerst uitgevoerde behandelingen.
De vruchtzetting werd zeer duidelijk door opneming van stikstof in mei bevorderd.
In juni komt stikstof al te laat voor de vruchtzetting. Het is mogelijk dat de plotselinge sterke groeistimulans van stikstof in de zomermaanden juist een versterkte
vruchtval ten gevolge heeft.
De hoeveelheid opgenomen stikstof, berekend als het verschil tussen de hoeveelheden
gegeven en in het uitspoelwater teruggevonden stikstof, is vóór de maand mei vrij
gering. In mei 1964 werd opvallend veel stikstof opgenomen. Dit staat ongetwijfeld in
verband met het warme en zonnige weer in deze maand. Na augustus nam de stikstofopneming duidelijk af. Ook in de wintermaanden verbruikte het gewas nog stikstof.
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Tabel 24. Enkele proefresultaten van de potproef met Golden Delicious
Table 24. Some results of a pot experiment on the time of nitrogen consumption
Stikstof opneming in
Nitrogen uptake in

% gemengde
knoppen in 1964
% fruits buds
in 1964

Aantal vruchten
in 1964
Number of fruits
in 1964

Opgenomen stikstof in
mgr N per plant
Nitrogen uptake in
mgr N per plant
1963

Maart/March
April/April
Mei/May
Mei en juni/May and June
Juni/June
Juli/July
Juli en aug./July and Aug.
Augustus/August
September/September
Oktober/October
November t/m februari/
November till February incl.
Januari en februari/
January and February

24
32
28
28
24
35
21
27
30
16
25

19
18
53
66
7
10
27
35
22
15
6

211
757
1332
1147
943
1215
782
651
550
969

27

23

751

1964

536
424
1480
1795
1054
1712
2112
1597
1410 *)
950

—
—

*) vanaf 1 september 1964 werd de N-gift verhoogd van 2170 tot 4340 mg N/pot
starting from september 1964 the nitrogen quantity was doubled
UREUMBESPUITINGEN

In enkele proeven wordt nagegaan welk effect ureumbespuitingen in verschillende
doseringen hebben wanneer ze worden uitgevoerd in verschillende perioden. Late
bespuitingen met ureum in vrij hoge concentraties worden tegenwoordig wel eens
gepropageerd als middel om een fruitgewas van reservestikstof te voorzien. Dat dit
effect kan hebben heeft de potproef over de betekenis van reservestikstof (blz. 66)
wel bewezen. In deze proef was het vorige jaar echter gevonden dat bespuitingen in
september met 2 % ureum de diktegroei duidelijk kunnen belemmeren. Daarom
werd een nieuwe potproef uitgevoerd met de onderstam M XI, om na te gaan in
hoeverre en in welke perioden ureumbespuitingen groeiremmingen kunnen veroorzaken.
In vijf herhalingen met drie planten per pot werd wel of geen stikstof aan de humusarme zandgrond toegevoegd en werden bespuitingen uitgevoerd met 0,6 - 1,2 en 2,4 %
ureum. Deze vonden in drie perioden plaats, nl. 25 mei-19 juni, of 30 juni-24 juli of
7-29 september. De drie concentraties werden respectievelijk vier, twee en één keer
verspoten, zodat steeds evenveel ureum werd toegediend. De proef werd helaas
ernstig beschadigd door hazenvraat en een onkruidbestrijding met simazin. Beschadigingen als gevolg van de ureumbespuitingen traden reeds op bij 1,2% concentraties
en het eerste bij de niet met stikstof bemeste planten.
De invloed van de behandelingen op de bladkleur, die in 21 wekelijkse schattingen
werd vastgelegd, is samengevat in tabel 25. Er was een zwakke tendens aanwezig,
dat weinig bespuitingen in hoge concentraties een iets duidelijker invloed hebben op
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Tabel 25. De bladkleur van onderstammen M XI bij verschillende stikstofbemesting en ureumbespuitingen
Table 25. Leaf colour of rootstock MXI as related to nitrogen fertilization and urea sprayings
in different periods
Bemesting

Ureumbespuiting

Periode bespuitingen/Sprayings in the period
25/5 - 19/6

30/6 - 24/7

7/9 - 29/9

Fertilization

Urea
sprayings

Bladkleur na/Mean leaf colour after
26/6

24/7

25/9

—N

Onbespoten
Unsprayed
4 X 0,6%
2 X 1,2 %
1 X 2,4 %

4,73

4,55

4,38

5,56
5,29
5,68

5,36
5,76
5,75

4,49
4,50
5,12

Onbespoten
Unsprayed
4 X 0,6%
2 X 1,2%
1 X 2,4%

6,29

6,16

5,89

6,38
6,71
6,37

6,19
6,71
6,43

6,20
6,21
6,48

+N

de bladkleur dan een groter aantal bespuitingen in lage concentraties. Bij planten
met stikstofgebrek was het effect veel duidelijker dan bij goed gevoede planten.
Nergens werd de groene bladkleur van bemeste planten echter door de bespuitingen
geëvenaard.
Een gunstige invloed op de groei was waarneembaar bij planten die geen stikstof
ontvingen en die in juni of juli werden bespoten. Planten die wel stikstof kregen
ondervonden een groeiremming door de bespuitingen. Deze remming leek wat sterker te zijn naar mate later werd bespoten. Er werd geen duidelijk verband waargenomen tussen de mate van groei en het aantal bespuitingen met ureum.
Ook in de praktijk werden late ureumbespuitingen uitgevoerd. In een vrij ernstig
door fruitspint aangetaste boomgaard te Kloetinge werden volwassen bomen Jonathan op M XIII op 18, 23 en 29 september bespoten met 2% ureum. Het blad gaf na
de eerste bespuiting reeds een duidelijke stijging van het stikstofgehalte te zien,
maar overigens volgde waarschijnlijk mede door de spintaantasting, een hevige
bladval.
Bij volwassen appels Laxton's Superb op M IX te Arnemuiden werd het effect van
enkele bespuitingen met 2% ureum, uitgevoerd in september en oktober van 1963,
verder bestudeerd (zie ook jaarverslag 1963, blz. 57). Uit analyses van snoeihoutmonsters, die in de winter van 1963/1964 werden verzameld, bleek dat de met ureum
bespoten bomen wel een hoger stikstofgehalte in het hout hadden. Uitgebreide tellingen van bloemknoppen en gezette vruchten in het voorjaar van 1964 lieten geen
enkel effect van de bespuitingen zien, noch bij dragende noch bij niet-dragende
bomen. Het betrof hier echter een goed met stikstof bemeste boomgaard. Het blad
van bespoten bomen was in 1964 wel iets groter maar het stikstofgehalte vertoonde
geen verschil tussen bomen die de vorige herfst wel of niet met ureum waren bespoten.
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IJZERGEBREK
Grondbehandelingen met ijzerchelaten werden in 1964 niet uitgevoerd. Wel werd
gelet op de eventuele nawerking van behandelingen, die in 1962 plaats vonden. Het
bleek dat er over het algemeen geen effect meer was te zien. Men moet er bij de
behandeling van de grond met het middel Chel 138 Fe dus op rekenen dat er gedurende slechts één jaar een duidelijke nawerking bestaat.
Tussen 21 juli en 7 augustus werden enkele bladbespuitingen met concentraties tussen
0,125fl/oen 0,4% van een mengcarbamaat (ferbam) uitgevoerd om na te gaan of de
in de praktijk geconstateerde groenkleuring van het blad zich ook bij bespuitingen
later in het seizoen voordoet. Dit bleek niet het geval te zijn. Bladverbranding en
vruchtverruwing werden ook niet waargenomen.
In een praktijkperceel te 's-Heer Arendskerke werd het effect van een grondbehandeling met 9 gram per m 2 Chel 138 Fe op de scheutgroei nagegaan. Bij jonge bomen
Doyenné du Comice, bij oudere bomen van hetzelfde ras en bij Conference werd een
toename in scheutlengte gemeten van resp. 23, 54 en 34°/o.
Aangezien het jaar 1964 veel chlorose te zien gaf, konden aan vruchtbomen van het
Proefstation te Wilhelminadorp waardevolle waarnemingen worden verricht over
verschillen in gevoeligheid tussen fruitrassen en -onderstammen voor mangaan- en
ijzergebrek.
VERBETERING VAN PLAATGROND
De in het jaarverslag van 1961 (blz. 42) aangekondigde proef over het effect van een
diepe grondbewerking van plaatgrond werd in het voorjaar van 1963 ingeplant. De
grond was in 1961 met een mengwoeler tot 90 cm diepte bewerkt. De helft van het
1 ha grote proefperceel bleef onbewerkt. Onderzoek aan profielkuilen heeft inmiddels
uitgewezen dat van een behoorlijke menging van de zavel- en zandlagen geen sprake
is geweest. Enkele scheutmetingen in de zomer van 1964 lieten in het tweede groeijaar geen effect van de grondbewerking zien. Daar het proefveld in deze toestand
in geen geval representatief kan worden geacht voor het mogelijke effect van een
diepe grondbewerking, zal aan het perceel en de beplanting een andere bestemming
worden gegeven. In de toekomst blijft het echter mogelijk, door middel van scheutmetingen aan de verschillende appel- en pererassen, het mogelijk in de toekomst nog
optredende effect van de grondbewerking te controleren.
GEWASONDERZOEK
Een onderzoek naar met de fruitsoorten, -rassen en -onderstammen samenhangende
erfelijke verschillen in minerale samenstelling, speciaal wat het stikstofgehalte betreft, werd begonnen. Hiertoe werden van appel en peer uit vele plaatsen in het
land 285 bladmonsters verzameld in percelen waar twee of meer rassen respectievelijk
onderstammen onder gelijke omstandigheden in gemengde aanplantingen voorkwamen. Het omvangrijke materiaal werd nog niet geanalyseerd.
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HET FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Dr. J. TROMP

INLEIDING
De in het voorjaar van 1963 begonnen potproef met Golden Delicious, waarvan de
opzet is de invloed van de factoren buigen, toegediende hoeveelheid stikstof en tijdstip van stikstoftoediening in onderlinge relatie op de groei en vruchtbaarheid na te
gaan, verliep tot nu toe naar wens. Het probleem hoe de boompjes zonder schade de
winter te laten doorkomen werd opgelost door de potten op een plaats uit de wind in
stro in te bedden.
In het verslagjaar werd een tweede potproef ingezet, eveneens met Golden Delicious,
met het doel na te gaan wanneer de bloemknopaanleg plaats vindt.
In 1963 werden al enige inleidende analyses uitgevoerd wat betreft de stikstofverbindingen aminozuren en amiden in het sap van de houtvaten. Het eigenlijke onderzoek
nam in het begin van dit verslagjaar een aanvang.
POTPROEF 1963 MET GOLDEN DELICIOUS
De in 1963 „laat" (in augustus) toegediende stikstof werd begin maart uitgespoeld.
Evenals in 1963 werd het buigen van de nieuwe scheuten omstreeks half juni uitgevoerd. In het verslagjaar zijn zeer uitgebreide waarnemingen gedaan. Van elk
boompje werd van het éénjarige hout de scheutgroei, het percentage bloemknoppen
(aantal gemengde knoppen berekend op het totaal aantal knoppen), het percentage
gezette vruchten (aantal vruchten voor de junival berekend op het totaal aantal
bloemen) en het percentage junival (aantal afgevallen vruchten berekend op het totaal
aantal gezette vruchten) bepaald. Bovendien werd van elke knop afzonderlijk van
alle éénjarige scheuten de lengte van de eventueel daaruit gegroeide scheut gemeten.
Bij de gemengde knoppen werd het aantal bloemen en het aantal vruchten voor en
na de val genoteerd. Het is op deze wijze mogelijk de invloed van de verschillende
behandelingen op het gedrag van elke tak afzonderlijk of gedeelte daarvan na te
gaan. Vastomlijnende conclusies kunnen uit deze gedetailleerde gegevens nog niet
getrokken worden. Het ligt in de bedoeling dergelijke waarnemingen ook in 1965 uit
te voeren, indien mogelijk zowel bij het in 1964 als bij het in 1965 gevormde hout.
Enkele algemene uitkomsten zijn in de tabellen 26, 27 en 28 samengevat.
Uit tabel 26 blijkt, dat de gemiddelden van zowel het aantal als van het percentage
gemengde knoppen van het totaal aantal knoppen per boom onder invloed van de
toegediende hoeveelheid stikstof een grillig patroon vertonen. Bij de stikstofgift 2 N
(100 kg N/ha) was de bloemknopvorming vrijwel steeds rijker dan bij 1N (40 kg N/ha).
Bij 3 N (200 kg N/ha) was de bloemknopvorming minder dan bij 2 N, behalve in het
geval 3 N „vroeg" niet gebogen. „Laat" in vergelijking met „vroeg" toegediende stikstof leidde vrijwel altijd tot een reductie van zowel het aantal als het percentage
bloemknoppen. Overigens mag bij beschouwing van tabel 26 niet vergeten worden,
dat deze bloemknopaanleg plaats gevonden heeft in het voorgaande jaar 1963, het
jaar dus dat de proef begonnen is. De reactie van de verschillende behandelingen op
de bloemknopaanleg was daarom zeker nog niet maximaal.
De gegevens van tabel 27 vestigen de indruk dat, vooral wanneer stikstof „laat" toegediend wordt, de hoeveelheid gegeven stikstof van groot belang is voor de vruchtzetting. Bij stikstofgift 3 N „laat" was de zetting zelfs aanzienlijk beter dan bij de
behandeling 3 N „vroeg", dit in tegenstelling met 1 N „laat" tegenover 1 N „vroeg".
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Toch is het beslist onjuist deze effecten zonder meer geheel en al toe te schrijven
aan een directe invloed van stikstof op de vruchtzetting. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk, dat de mate van vruchtzetting veelal afhankelijk is van de mate van
bloei. Bij overvloedige bloei zou dan het zettingspercentage lager zijn dan bij een
schaarse bloei. Indien we hiermee rekening houden zal aan de verschillen in vruchtzetting in tabel 27 gezien de verschillen in bloei (zie tabel 26) niet al te veel waarde
mogen worden gehecht. Van het eveneens in tabel 27 vermelde percentage vruchtval
onder invloed van de verschillende behandelingen met stikstof, valt weinig te zeggen.
De val was mogelijk bij „laat" gegeven stikstof iets groter dan bij de „vroege" stikstofgift.
Uit tabel 28 blijkt, dat stikstof een sterk positieve invloed had op zowel de opbrengst
per boom in gewicht als in het aantal geoogste vruchten. Opmerkelijk is, dat de toename van 1 N naar 2 N over het algemeen groter was dan van 2 N naar 3 N. Het is
eveneens duidelijk dat „laat" toegediende stikstof een aanzienlijk lagere opbrengst
gaf dan „vroeg" gegeven stikstof. Het gemiddeld vruchtgewicht (zie tabel 28) vertoonde bij de verschillende behandelingen eenzelfde patroon. De onderlinge verschillen waren evenwel veel minder groot. Ongetwijfeld moet de oorzaak van deze nivellering gezocht worden in de algemene regel, dat de factoren vruchtgewicht een
aantal vruchten tegen elkaar in werken. Een vergelijking van de gegevens van tabel
28 met die van tabel 26 leert dat de invloed van de verschillende stikstofbehandelingen op de opbrengst in gewicht en aantal vruchten maar zeer ten dele is terug te
voeren op het effect van stikstof op de bloemknopaanleg. Ongetwijfeld heeft de
vruchtzetting (tabel 27) hier de belangrijkste rol gespeeld.
Een invloed van het in horizontale positie buigen op de bloemknopaanleg was niet
aantoonbaar (tabel 26). Ook de vruchtzetting heeft op deze behandeling niet gereageerd (tabel 27). De opbrengst zowel wat betreft het gewicht als het aantal
vruchten was evenwel in het algemeen van de gebogen boompjes iets hoger dan van
niet gebogen boompjes (tabel 28). Dit is wellicht te verklaren uit een gering verschil
in de mate van vruchtval (tabel 27).
Het trekken van niet aanvechtbare conclusies is in dit stadium van onderzoek niet
mogelijk. In 1965 zullen de boompjes naar verwachting nog wel wat sterker op de verschillende behandelingen reageren. Tot dusverre is echter gebleken dat de verschillende effecten in hoge mate door elkaar heen lopen. De volgende stap in het onderzoek zal ongetwijfeld een verdergaande analyse moeten inhouden.
POTPROEF 1964 MET GOLDEN DELICIOUS
Deze proef, die ten doel heeft na te gaan wanneer de bloemknopaanleg plaats vindt,
loopt vooruit op een mogelijk resultaat van de hierboven vermelde potproef 1963, dat,
in overeenstemming met wat uit de praktijk bekend is, de bloemknopaanleg door
buigen gunstig wordt beïnvloed. Ervan uitgaande, dat niet het buigen als zodanig
maar de positie van de tak hierbij bepalend is, werden nu vanaf 1 april tot begin
december gedurende zeven opeenvolgende perioden van vijf weken telkens tien
boompjes met pot en al horizontaal geplaatst (afb. 16). Een controlegroep van tien
boompjes behield steeds de verticale t,»and.
Gezien het feit dat in de potproef 1963 tot dusverre niet kon worden aangetoond dat
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Afb 16. Potproef met Golden Delicious op MIX met het doel de periode van bloemknopaanleg nader te
Fig. 16. Pot experiment with Golden Delicious on MIX performed to determine the period of flower bud
initiation.

buigen de bloemknopaanleg beïnvloedt, mogen van deze proef geen grote verwachtingen gekoesterd worden.
AMIDE- ENAMINOZUURSAMENSTELLING VAN HET HOUTSAP VAN
GOLDEN DELICIOUS
Om een zo goed mogelijke indruk van het verloop van de samenstelling van het
houtsap in verband met de tijd van het jaar te verkrijgen, werd in het verslagjaar
van februari tot het eind van het jaar ruim 60 maal bemonsterd. De frequentie
varieerde afhankelijk van het seizoen van éénmaal per 14 dagen in februari tot
driemaal per week in de maanden mei, juni en juli. Elk monster bestond uit sap
afkomstig van 3 tot 5 éénjarige, zoveel mogelijk vertikale, takken van ongeveer 40 cm
tot 80 cm lang. Het houtsap werd met behulp van een vacuümpomp uit de takken
gezogen. Van dezelfde takken werden eveneens blad, bast en hout bemonsterd. In
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afwachting van de analyse werd het materiaal bij —20° C opgeslagen.
Tot dusverre zijn slechts de analyses wat betreft de enige in het houtsap voorkomende
amiden, glutamine en asparagine, gereed. Het gehalte van beide amiden samen nam
in de maand april sterk toe tot eind april een waarde van omstreeks 1500 mgA
werd bereikt. Daarna trad tot ongeveer half juli een geleidelijke daling op tot het
oorspronkelijke niveau van omstreeks 100 mg/l. Binnen dit totaal amidengehalte
was de verhouding tussen asparagine en glutamine wisselend. Gedurende april overheerste het glutamine, begin mei waren de gehalten gelijk, terwijl daarna tot begin
augustus het asparaginegehalte aanzienlijk hoger was dan dat van glutamine. Begin
augustus kwamen beide amiden weer in gelijke hoeveelheden in het sap voor. In
augustus en september was evenwel glutamine weer in de overhand, terwijl de gehalten vanaf begin oktober ongeveer gelijk waren.
Het is op dit ogenblik nog te vroeg om te trachten het hier geschetste beeld in verband te brengen met de verschillende stadia van ontwikkeling van de boom gedurende het jaar.

76

HET ONKRUIDBESTRIJDINGSONDERZOEK
P. D. GODDRIE

ALGEMEEN
In 1964 werden enkele middelen op basis van amitrol goedgekeurd voor gebruik in
de fruitteelt. Deze middelen, Saminol, AAkarzol en Weedazol-TL, zullen voortaan
ook mogen worden gebruikt in vruchtdragende boomgaarden van appel en peer,
echter niet in de periode tussen bloei en pluk.
Door de goedkeuring van deze middelen zijn betere mogelijkheden beschikbaar gekomen voor de chemische onkruidbestrijding, vooral voor wat betreft de bestrijding
van kweekgras. Bij de bestrijding van andere wortelonkruiden, zoals bv. akkerwinde
en haagwinde, is amitrol minder geschikt, omdat deze onkruiden pas verschijnen
in de periode dat de vruchtbomen in bloei staan. Op dat moment is nog te weinig
van deze onkruiden aanwezig om een goed effect te krijgen. Na de bloei zijn toepassingen van amitrol echter niet meer toegestaan. In boomgaarden waarvan nog niet
wordt geoogst, kan echter het gehele jaar met amitrol worden gespoten, zodat in
dergelijke percelen wel goede resultaten tegen wortelonkruiden mogelijk zijn.
Het is opvallend, dat sinds het in gebruik komen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, vooral van simazin en paraquat, de wortelonkruiden steeds meer naar
voren komen. Enerzijds moet dit gezocht worden in het minder aantal keren uitvoeren
van een mechanische grondbewerking en onkruidbestrijding, anderzijds zijn bepaalde wortelonkruiden vrijwel ongevoelig voor paraquat en worden zij in het
geheel niet bestreden door simazin. Ook het afwezig zijn van concurrentie door zaadonkruiden speelt hierbij een rol.
Uit proeven is dit jaar weer gebleken dat paraquat zeker niet moet worden beschouwd als een bestrijdingsmiddel voor kweekgras. Het is een feit dat kweekgras
hiermee enige tijd wordt onderdrukt, maar van een werkelijke bestrijding is nooit
sprake. Slechts door zeer frequent en op de juiste tijdstippen herbehandelingen uit
te voeren kan van enige bestrijding sprake zijn.
Een werkelijke bestrijding van kweekgras bleek in proeven wel met de middelen
isocil en bromacil mogelijk te zijn. Omdat deze Produkten zeer lang in de grond
aanwezig kunnen blijven is voorzichtigheid geboden. Het onderzoek wordt vooral
met bromacil voortgezet.
Met het nieuwe middel dichloorthiobenzamide (Prefix) werden in 1964 in proeven
opvallende resultaten verkregen. Prefix werd als spuitpoeder en als granulaat getoetst. Zeer goed waren de resultaten bij de bestrijding van klein hoefblad en akkerdistel, terwijl het effect op kweekgras onvoldoende was. Ook bij dit produkt is nog
voorzichtigheid geboden, omdat de toepassingen in het afgelopen jaar aanleiding
gaven tot een lichte geelverkleuring van de bladranden bij appel en peer. Gebruik
van Prefix is tot nu toe alleen proefsgewijze, d.w.z. op beperkte schaal, toegestaan.
Om te kunnen nagaan wat het gevolg is van jaarlijks herhaalde behandelingen met
herbiciden in fruitgewassen werd in het voorjaar van 1963 begonnen met een langjarige proef in appel. In het najaar van 1964 werden drie dergelijke proeven in
aardbeien opgezet, terwijl getracht wordt dergelijke proeven ook te gaan uitvoeren
in bessen en frambozen en in enkele in het voorjaar 1965 aan te planten percelen
appel en peer. In deze proeven wordt tevens de invloed nagegaan van het al of niet
weglaten van grondbewerking, omdat bij juist gebruik van herbiciden een grondbewerking voor onkruidbestrijding niet meer is vereist.
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APPELS
In het voorjaar van 1963 werd een meerjarige proef aangevangen, waarin wordt nagegaan het effect van jaarlijks herhaalde bespuitingen met herbiciden op brede
stroken onder de bomen op de groei en de produktie van tienjarige bomen Golden
Delicious en Cox's Orange Pippin op M IX. Vergeleken worden chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar zonder grondbewerking (A), chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar met enkele malen een grondbewerking (C) en
volledig mechanische onkruidbestrijding tot eind juli (B).
In 1963 en 1964 werden de volgende bespuitingen uitgevoerd in de objecten A en C:
5 kg/ha
31 mei 1963: simazin
paraquat
4 l/ha
diquat
4 l/ha
5 l/ha
1 juli 1963: MCPA
12 juli 1963: paraquat
4 l/ha
diquat
4 l/ha
9 juni 1964: simazin
5 kg/ha
paraquat
5 l/ha
diquat
5 l/ha
In 1963 werd in object B driemaal een grondbewerking uitgevoerd, in object C
éénmaal. In 1964 was dit bij object B viermaal, bij object C tweemaal. Tot nu toe zijn
er door de verschillende wijzen van onkruidbestrijding nog geen duidelijke verschillen
in de groei of de vruchtopbrengst van de bomen opgetreden.
Omdat uit verschillende kweekgrasbestrijdingsproeven is gebleken dat de nog niet
goedgekeurde Produkten isocil en bromacil een zeer goede bestrijding van kweekgras
kunnen geven, werd te Wilhelminadorp in een tolerantieproef nagegaan, welke doseringen van bromacil bij toepassing onder vruchtbomen door die bomen kunnen
worden verdragen.
Daartoe werd bromacil gespoten op 12 maart 1964 in doseringen van 1 t/m 10 kg/ha,
15, 20, 25 en 40 kg/ha, onder Cox's Orange Pippin en Crimson Cox op M IX van 12 jaar
oud.
Op 9 juni 1964 werden de eerste reacties zichtbaar aan de bomen waaronder gespoten
werd met 20, 25 of 40 kg/ha. Verspreid in deze bomen kwamen bladeren voor met
afgestorven gedeelten, terwijl in andere bladeren vergeling van de nerven optrad.
In de loop van het groeiseizoen zijn deze symptomen ook zichtbaar geworden aan
de bomen waaronder lagere doseringen van bromacil werden gebruikt. Geen symptomen werden in 1964 waargenomen van de doseringen 1 t/m 8 kg/ha. Bij de vier
hoogste hoeveelheden is ernstige bladval en vruchtval opgetreden.
Opgemerkt moet worden dat voor een afdoende bestrijding van kweekgras een
dosering van 2 tot 3 kg/ha voldoende is.
BESTRIJDING VAN ÉÉNJARIGE ONKRUIDEN

In proeven te Oudenbosch, Kloetinge en Wilhelminadorp werd voor de bestrijding
van éénjarige onkruiden een aantal middelen vergeleken. De bespuitingen vonden
plaats in het voorjaar van 1964.
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Tabel 29. Invloed van herbiciden op onkruiden in Golden Delicious op M IX, te Kloetinge,
gespoten 11 maart 1964
Table 29. Influence of herbicides on weeds in orchard with Golden Delicious on M IX at
Kloetinge, sprayed 11 March 1964
Object
Treatment

Simazin
Atrazin
Diuron
Isocil
Bromacil
Casoron
Prefix
Aresin
Tenoran
Farabin
Residuren
Camparol
C-2059

Gemiddelde bedekking met zaadonkruiden op 21-10-1964 i )
Mean coverage with annual weeds on 21-10-1964 i )

4 kg/ha
4 kg/ha
4 kg/ha
IV2kg/ha
IV2kg/ha
12 kg/ha
80 kg/ha
4 kg/ha
Tit kg/ha
6V2kg/ha
8
1/ha
5 kg/ha
5 kg/ha

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

i) 0 = onkruidvrij/no weeds
10 = 100 % bedekking/100 % coverage

Uit de proeven te Wilhelminadorp bleek, dat het middel diuron in percelen waar de
onkruiden ereprijs en kruiskruid veel voorkomen minder geschikt is voor de onkruidbestrijding. Genoemde onkruiden keren na een behandeling met diuron sneller terug
dan na toepassing van simazin of atrazin.
In de proef te Kloetinge werden de bespuitingen uitgevoerd op 11 maart 1964 op
zavelgrond met een afslibbaarheid van 20°/o. In tabel 29 worden de gemiddelde bedekkingscijfers, bepaald op 21 oktober 1964, voor een aantal middelen vermeld.
In de proef te Oudenbosch werden vrijwel dezelfde resultaten bereikt als in Kloetinge. In alle gevallen werd een lichte geelverkleuring van de bladranden waargenomen in de objecten Prefix spuitpoeder en Prefix granulaat.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS

In het kader van de Adviescommissie Veldproeven Plantenziekten in de Tuinbouw
werd in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes in de herfst
van 1963 een proef aangevangen te St. Jansteen, waarin enkele in het najaar gespoten
middelen op hun bestrijding van kweekgras werden getoetst. De proef vond plaats
in een perceel Cox's Orange Pippin op M IX van zes jaar oud. Bespuitingen werden
uitgevoerd op 15 oktober 1963, terwijl op 28 mei 1964 alle objecten werden herbehandeld met paraquat + diquat, elk 3 l/ha.
Uit tabel 30 blijkt dat de beste onkruidbestrijding werd verkregen van Primatol-ATA,
dat zelfs een volledige bestrijding van kweekgras gaf. Toevoeging van simazin of
atrazin aan paraquat of dalapon veroorzaakte een betere bestrijding van kweekgras
dan wanneer diuron werd toegevoegd. Schadelijke invloeden aan de appelbomen
werden niet waargenomen.
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Tabel 30. Invloed van herbiciden op onkruiden in Cox's Orange Pippin op M IX te Sint
Jansteen, gespoten 15 oktober 1963
Table 30. Influence of herbicides on weeds in orchard with Cox's Orange Pippin on M IX at
Sint Jansteen, sprayed 15 October 1963
Object
Treatment

Paraquat
Paraquat + simazin,
Paraquat + diuron,
Paraquat + atrazin,
Dalapon + atrazin,
Dalapon + diuron,
Primatol-ATA

Gemiddelde bedekking op 22-7-1964 1)
Mean coverage on 22-7-1964 1 )

5 1/ha
5 1 + 5 kg/ha
5 1 + 5 kg/ha
5 1 + 5 kg/ha
5 + 5 kg/ha
5 + 5 kg/ha
7'/2 kg/ha

Totaal

Kweekgras

Total

Couch-grass

Overige
onkruiden 2)
Other weeds 2 )

6,5
3,0
4,5
3,0
3,3
6,5
0,8

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

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

i) 0 = onkruidvrij/no weeds
10 = 100% bedekking/100 % coverage
2) Straatgras (Poa annua)
Muur
(Stellaria media)
Kruiskruid (Senecio vulgaris)
Akkermunt (Mentha arvensis)

In drie proeven, waarvan één op zandgrond en twee op zavelgrond, werd een aantal
middelen of combinaties van middelen ter bestrijding van kweekgras met elkaar
vergeleken. Elk middel werd toegepast in november 1963 en in april 1964, teneinde
te kunnen nagaan van welke behandeling de beste resultaten werden verkregen.
Bovendien werd elk middel zowel in november als in april toegepast om na te gaan
of de bomen een dubbele behandeling kunnen verdragen.
De beste bestrijding van kweekgras werd verkregen met dubbele toepassing van
isocil, bromacil, dalapon + atrazin, Saminol, AAkarzol, Primatol-ATA, Farabin,
Prefix-granulaat en paraquat + atrazin. Van de behandelingen in november 1963
bleken in 1964 alleen Farabin, Primatol-ATA en dalapon + atrazin een goede bestrijding van kweekgras te hebben gegeven. Bij de behandelingen in het voorjaar
bleken veel middelen bevredigende resultaten te geven.
In alle proeven werd een lichte geelverkleuring van de bladranden waargenomen in
de objecten Prefix-spuitpoeder en Prefix granulaat.
Uit deze proeven kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Behandelingen in het najaar hebben geen langdurig effect in het daaropvolgende
voorjaar; hergroei van kweekgras treedt snel en veel op.
Behandeling in najaar èn voorjaar is overbodig, omdat de resultaten slechts weinig
beter waren dan van de enkelvoudige voorjaarbehandeling.
Behandelingen in het voorjaar verdienen derhalve de voorkeur.
Op plaatsen waar kweekgras werd bestreden namen onkruiden als kruipende boterbloem, akker- en haagwinde snel de vrijgekomen ruimte in.
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Afb. 17. Simazin heeft geen invloed op de overblijvende
onkruiden akkerdistel en
klein hoefblad.
Fig. 17. Simazin has no influence
on the perennial weeds
creeping
thistle
and
coltsfoot.

BESTRIJDING VAN AKKERDISTEL

In Kruiningen werd in percelen met zevenjarige bomen Golden Delicious op M IX
en Précoce de Trévoux reeds zes jaar simazin gebruikt. Door het achterwege laten
van vaak herhaalde grondbewerkingen ontstond een zware vegetatie van akkerdistel.
In dit perceel werd een proef uitgevoerd met een aantal groeistoffen en enkele andere
middelen, met de bedoeling na te gaan of het gebruik van groeistoffen in boomgaarden geen te grote gevaren met zich mee brengt.
Gespoten werd op 15 mei 1964 tijdens zonnig weer. De wind was aanvankelijk zwak,
maar deze nam later op de dag toe tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. De
temperatuur was ± 18° C. Golden Delicious stond in volle bloei, Précoce de Trévoux
was juist uitgebloeid.
In tabel 31 zijn de resultaten van deze proef weergegeven. Daaruit blijkt, dat akkerTabel 31. Invloed van herbiciden op akkerdistel (Cirsium arvense) in Golden Delicious en
Précoce de Trévoux te Kruiningen, gespoten 15 mei 1964
Table 31. Influence of herbicides on creeping thistle (Cirsium arvense) in orchard with
Golden Delicious en Précoce de Trévoux at Kruiningen, sprayed 15 May 1964
Object
Treatment

Gemiddelde bedekking met akkerdistel op 9-10-1964 i )
Mean coverage with creeping thistle on 9-10-1964 i )

MCPA 2V2 1/ha
2,4-D aminezout 2 1/ha
2,4-D butylester 2V2 1/ha
MCPP 10 1/ha
2,4,5-T 4 1/ha
Farabin 7V2 kg/ha
Primatol-D 43 71/* kg/ha
2,4,5-TP 4 1/ha
Prefix 80 kg/ha

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

1) 0 :
10

onkruidvrij/no weeds
100 % bedekking/100 % coverage
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distel het beste werd bestreden door Farabin, Prefix of Primatol-D43. Het effect van
de overige middelen was zeer onbevredigend.
BESTRIJDING VAN HOEFBLAD

Ook bij de bestrijding van klein hoefblad heeft Prefix goede resultaten te zien gegeven. In een proef te Wilhelminadorp werden op 26 mei 1964op een zware vegetatie
van klein hoefblad behandelingen uitgevoerd met Prefix in doseringen van 60, 70,
80, 90, 100en 120kg/ha, terwijl ter vergelijking werd toegepast de groeistof 2, 4, 5-TP
in doseringen van 3,4, 5 en 6l/ha.
Uit deze proef is gebleken dat met Prefix tot nu toe een betere bestrijding van hoefblad werd verkregen dan met 2, 4, 5-TP. Bij Prefix trad enige hergroei van hoefblad
op in doseringen van 60 en 70 kg/ha; 80 kg/ha bleek voldoende voor een volledige
bestrijding. Bij 2, 4, 5-TP trad vrij snel hergroei op, zelfs bij 6 l/ha. Schade van deze
groeistof aan de bomen werd niet waargenomen. Prefix veroorzaakte in alle doseringen een lichte geelverkleuring van de bladrandjes van de bomen op het proefperceel, bestaande uit zevenjarige bomen Conference en Précoce de Trévoux.
MORELLEN

De drie kweekgrasbestrijdingsproeven, die in het voorjaar van 1963 werden aangevangen, werden in 1964 voortgezet met herhalingen in het voorjaar van de in 1963
uitgevoerde behandelingen. Zoals uit tabel 32 blijkt werd de beste bestrijding van
kweekgras bereikt met isocil en bromacil. Schade aan de morellen werd in geen van
de proeven waargenomen.
Tabel 32. Invloed van herbiciden op onkruiden in morellen te Mariaheide
Table 32. Influence of herbicides on weeds in orchard with sour cherries (Morel) at Mariaheide
Behandeling op 15-5-1963 en 15-4-1964 met
Treatment on 15-5-1963 and 15-4-1964 with

Gemiddelde bedekking op 14-10-19641)
Mean coverage on 14-10-1964 i )
Totaal
Kweekgras
Overige onkruiden
Total
Couch-grass
Other weeds

Dalapon + atrazin, 5 + 5 kg/ha
Dalapon + diuron,
5 + 3 kg/ha
AAkarzol
7'/ 2 kg/ha
Saminol
7VÎ kg/ha
Primatol-ATA
7»/2 kg/ha
Isocil
3 kg/ha
Bromacil
3 kg/ha
Onbehandeld/Untreated

4,7
6,3
3,7
4,0
7,7
3,7
0,7
7,7

1) 0
10

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

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

onkruidvrij/no weeds
100 % bedekking/100 % coverage

AARDBEIEN

In het najaar van 1964 werden in aardbeien drie nieuwe proeven opgezet, waarin
naast vergelijking van een aantal nieuwe middelen met simazin ook aandacht wordt
geschonken aan de invloed van het al of niet uitvoeren van een grondbewerking in
deze teelt. Resultaten van deze proeven zijn nu nog niet te geven.
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FRAMBOZEN
In een proef op zandgrond werd in 1964 een aantal middelen getoetst voor de bestrijding van kweekgras in frambozen. In deze proef werden de resultaten van voorafgaande jaren bevestigd. Goede resultaten op kweekgras werden bereikt met combinaties van dalapon met atrazin of simazin en van bromacil, terwijl combinaties
van paraquat met atrazin of simazin iets minder goed voldeden. Toch trad ook bij
deze laatste combinaties weinig hergroei van kweekgras op, wat ook een gevolg was
van de zeer dichte stand van het frambozegewas later in het seizoen. Schade aan de
frambozen werd weer niet waargenomen.
In een proef te Winssen, die in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap
Arnhem werd uitgevoerd, bleken verschillende op 30 april toegepaste middelen op
een gemengde vegetatie van grote brandnetel, hondsdraf, smeerwortel, paardebloem
en kweekgras te weinig effect te hebben gehad. Pas na een herbehandeling met
paraquat + diquat was sprake van enige bestrijding, waarbij de behandelingen paraquat + simazin en paraquat + atrazin het beste effect hadden. Dalapon gecombineerd met atrazin of simazin voldeed op deze vegetatie niet, evenmin als bromacil.
Schade werd niet waargenomen.
RODE BESSEN
In een proef in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Arnhem werd
op 30 april een aantal behandelingen tegen voornamelijk kweekgras uitgevoerd in
een perceel Jonkheer van Tets van twee jaar oud. De resultaten van deze proef zijn
vermeld in tabel 33.Daaruit blijkt dat de beste bestrijding van de aanwezige onkruidvegetatie, bestaande uit kweekgras, akkerwinde en hondsdraf werd bereikt met een
combinatie van paraquat en simazin. Het kweekgras werd onvoldoende bestreden
door Prefix (zowel het spuitpoeder als het granulaat) en ook door paraquat zonder
toevoeging van een langwerkend middel.
WINDSCHERMEN
In een proef over de bestrijding van kweekgras onder een populierewindscherm van
vier jaar oud werden enkele nieuwe middelen getoetst en vergeleken met reeds eerder
beproefde middelen.
Uit deze proef is gebleken dat bromacil, Prefix, Farabin en paraquat zonder schade
te veroorzaken in windschermen kunnen worden toegepast. Zoals uit tabel 34 blijkt
vielen de resultaten ten aanzien van de bestrijding van kweekgras echter tegen. Het
beste resultaat werd bereikt met paraquat + atrazin, terwijl ook Primatol-ATA nog
een redelijke bestrijding van kweekgras gaf.
INVLOED VAN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN OP DE OPKOMST
VAN GROENBEMESTERS
In een proef, die in de proeftuin te Wilhelminadorp werd uitgevoerd, werd nagegaan
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Tabel 33. Invloed van
Table 33. Influence ol

herbiciden op onkruiden in rode bessen in Winssen
herbicides on weeds under red currants at Winssen

Behandeling op 30-4-1964
Treatment on 30-4-1964

Dalapon + atrazin,
Dalapon + simazin,
Dalapon + diuron,
Paraquat + atrazin,
Paraquat + simazin,
Paraquat + diuron,
Paraquat + Agral,
Prefix W.P.
Prefix granulaat
Paraquat

Gemiddelde bedekking op 14-10-1964 1)
Mean coverage on 14-10-1964i)
Overigeonkruiden
Totaal
Kweekgras
Total
Couch-grass
Other weeds

5
5
5
51
51
51
51

1) 0 = onkruidvrij/no weeds
10 = 100% bedekking/100%

+
+
+
+
+
+

5 kg/ha
5 kg/ha
5 kg/ha
5 kg/ha
5 kg/ha
5 kg/ha

+ 1 1/ha

8 kg/ha
80 kg/ha
5 1/ha

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

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

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

coverage

Tabel 34. Invloed van herbiciden op onkruiden in windschermen
under wind screens
Table 34. Influence of herbicides on weeds
Gemiddelde bedekking op 9-10-1964 i)
Mean coverage on 9-10-1964 i)
Overigeonkruiden
Totaal
Kweekgras
Total
Couch-grass
Other weeds

Behandeling op 7-4-1964
Treatment on 7-4-1964

Bromacil
Dalapon + atrazin,
5
Prefix
Primatol-ATA
Farabin
Paraquat + atrazin, 5 1
Paraquat + Agral,
51
Onbehandeld/Untreated

2 kg/ha
+ 5 kg/ha
80 kg/ha
Tit kg/ha
Tit kg/ha
+ 5 kg/ha
+ 1 1/ha

i) 0 = onkruidvrij/no weeds
10 = 100% bedekking/100 °/o coverage
+ = slechts enkele plantjes/only some plants
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7,7
7,3
9,0
6,3
8,7
5,3
9,3
10

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

2,0
1,0

+
+
+
0,6
0,3
0,3

in hoeverre de opkomst van verschillende groenbemestingsgewassen nadelig wordt
beïnvloed door de nawerking van een eerder uitgevoerde behandeling van de grond
met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Daartoe werden zowel op 18 maart als op 10 juni in verschillende veldjes simazin
2 kg/ha, diuron 2 kg/ha en Prefix granulaat 80 kg/ha toegepast. Vervolgens werden
op 19 augustus op alle behandelde veldjes en op onbehandelde veldjes de volgende
groenbemesters gezaaid: wikke, Alexandrijnse klaver, stoppelknol, witte klaver,
Phacelia en Westerwolds raaigras.
Al deze groenbemesters kwamen op de veldjes, waar de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op 18 maart werden toegepast, beter op dan op de veldjes, waar de
onkruidbestrijding op 10 juni plaats vond.
Wikke bleek zeer gevoelig voor Prefix, terwijl Alexandrijnse klaver na diuron zeer
slecht opkwam. Stoppelknol bleek gevoelig voor alle gebruikte middelen, evenals
witte klaver die na behandeling met diuron in het geheel niet opkwam. Phacelia
kwam ook in de onbehandelde veldjes zeer slecht op, terwijl Westerwolds raaigras
het meest gevoelig bleek voor diuron.
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HET MYCOLOGISCH ONDERZOEK
Ir. G. S. ROOSJE en Dr. D. MULDER

SCHURFT BIJ APPEL EN PEER

(door Ir. G. S. ROOSJE)
Venturia inaequalis (Che) Wint. en V. pirina Aderh.
De routinewaarnemingen over de rijping van peritheciën en ascosporen van de
schurftzwammen bij appel en peer werden ook in 1964 weer verricht. Op 24 maart
bleken de eerste peritheciën reeds rijp te zijn. De eerste infectieperiode begon eveneens op 24 maart. De gemengde knoppen van het vroeg ontwikkelde appelras Perzikrode Zomerappel bevonden zich toen in het gevorderde schuivingsstadium en die
van het vroeg ontwikkelde pereras Précoce de Trévoux in het begin van het muizenoorstadium.
Voor de afgelopen tien jaar werd nagegaan in hoeverre het moment, waarop de
peritheciën rijp werden samenviel met het moment waarop de gemengde knoppen
van Perzikrode Zomerappel en van Précoce de Trévoux infecteerbaar konden worden
beschouwd.
Uit de in tabel 35 samengevatte waarnemingen blijkt dat de peritheciën slechts in
een enkel geval, namelijk in 1959, belangrijk later rijp werden dan het moment,
waarop de gemengde knoppen van de vroeg uitlopende rassen infecteerbaar werden.
Alleen dan zou men door de rijping van de peritheciën nauwkeurig te volgen bij een
preventief bestrijdingsprogramma een bespuiting kunnen uitsparen. Belangrijk is te
weten dat in geval van een preventief bestrijdingsprogramma een veilige weg wordt
bewandeld als met bespuitingen wordt begonnen zodra de gemengde knoppen infecteerbare delen gaan vertonen.
Tabel 35. Rijpheid peritheciën van appel- en pereschurft in vergelijking met de ontwikkeling van gemengde
knoppen van het vroegst ontwikkelende appel- en pereras
Table 35. Maturity of perithecia of apple and pear scab compared with the development of fruit buds of the
earliest-developing apple and pear variety
Jaar
Year

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

A
Peritheciën rijp op
Perithecia mature on

31 m a a r t / M a r c h
28
4
12
25
17
7
vóór 6 a p r i l
before 6 A p r i l
2 april/April
v ó ó r 24 m a a r t
before 24 M a r c h

B
Gemengde knoppen infecteerbaar i )
Fruit buds ready for infection i )

Aantal dagen tussen B en A
Numbers of ( lays between B and A

Précoce de
Trévoux

Perzikrode
Zomerappel

Précoce de
Trévoux

Perzikrode
Zomerappel

6 april
3 „
7 maart
14
19
15
„
7
„
3 april

31 m a a r t
27
„
7
„
14
„
13

+ 6
+ 6
+ 3
+ 2
—6
—2
0
(—3)

0
—1

9 „
24 m a a r t

1 april
23 m a a r t

+7

—1
(—1)

?

?
?

(

0)

+3
+2

— 12
?

1
?

i) bij Précoce de Trévoux in muizenoorstadium; bij Perzikrode Zomerappel in vergevorderd schuivingsstadium
for Précoce de Trévoux in mouse-ear stage; for Perzikrode Zomerappel in advanced bud burst
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In twee percelen appel, waar reeds enige jaren achtereen zeer vroeg in het seizoen
al vrij ernstig schurftinfectie optrad werden in de winter 1963/1964 gemengde knoppen
onderzocht op het voorkomen van schurft op de knopschubben. De waarnemingen
werden zowel begin december 1963 als op 4 maart 1964 verricht. In het ene appelperceel (Perzikrode Zomerappel) werd in december 1963 en op 4 maart 1964 respectievelijk op 5%>en 3%> van de knoppen schurft aangetroffen In het andere appelperceel (diverse rassen) kwam in december 1963 eveneens op 4°/o van de knoppen
schurft voor; bij de waarnemingen in maart 1964 werd echter geen schurft op het
monster knoppen gevonden. Verdere waarnemingen zullen nodig zijn om vast te
stellen of de overwintering van de schurftzwam op knopschubben van meer algemene
betekenis is.
APPELMEELDAUW
(door Ir. G. S. ROOSJE)
Podosphaera leucotricha (EU.et Ev.) Salm.
BIOLOGIE
In het voorjaar werd in twee percelen Jonathan nagegaan uit welk gedeelte van de
eindknoppen van langloten bij het uitlopen scheuten met meeldauwaantasting te
voorschijn kwamen. Van beide percelen werden 200 langloten met misvormde eindknoppen en 200 langloten met ogenschijnlijk gezonde eindknoppen verzameld. Op het
ene perceel bleek 46,5°/ovan de misvormde eindknoppen een scheut met overwinterde
meeldauw te leveren; op het andere perceel bedroeg dit percentage 56. Bij de ogenschijnlijk gezonde eindknoppen bleek op de beide percelen respectievelijk 3,5% en
0,5% van de knoppen nog infectiebron van meeldauw ten toon te spreiden. De hoeveelheid overwinterde meeldauw was althans op de onderzochte percelen groter dan
na de winter 1962/1963, toen de overwintering van meeldauw op dezelfde percelen
werd gevolgd. De laagste temperatuur in de winter 1963/1964 (—8,8° C) was niet zo
laag als in de winter 1962/1963 (—14° C). Hoewel bekend is dat bij lage temperaturen
in de winter minder appelmeeldauw overwintert dan bij hogere temperaturen, zal de
reeks van waarnemingen over een groter aantal jaren moeten worden voortgezet om
te weten in hoeverre een verband tussen de laagste temperatuur in de winter en de
mate van overwintering van appelmeeldauw bestaat.
De eerste nieuwe meeldauwvlekken werden in Wilhelminadorp in 1964 op 12 mei
gevonden. Daar de bloei van Jonathan op 7 mei begon, zal de eerste infectie door
appelmeeldauw op bladeren evenals in een reeks van voorgaande jaren tijdens het
rose knopstadium zijn opgetreden.
BESTRIJDING
In 1964 werden 19 proeven uitgevoerd ter toetsing van de preventieve werking van
nieuwe middelen tegen appelmeeldauw. In een deel van deze proeven was ook gelegenheid de fungicide werking van enkele reeds in de handel zijnde middelen
nader te onderzoeken. De hier bedoelde proeven werden uitgevoerd op in een kas
opgekweekte onderstammen MM 111.
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Geen van de nieuwe middelen bleek de werking van dimocap (Karathane) tegen
appelmeeldauw te kunnen evenaren, wanneer die middelen in dezelfde of zelfs iets
hogere dosering dan Karathane werden toegepast. Bij de toetsing van Wepsyn 155 WP
in vergelijking met Karathane bleek ook duidelijk, dat de werking van Wepsyn 155
WP tegen een appelmeeldauwinfectie 24 uur na de bespuiting beslist minder goed
was dan van Karathane in dezelfde dosering. In dit soort proeven kan evenwel geen
indruk worden verkregen van eventuele verschillen in werkingsduur van de verschillende middelen.
Twee van de hierboven bedoelde nieuwe middelen (no. 97 en no. 112), die nog niet in
de handel verkrijgbaar zijn, werden behalve in de kasproeven ook in een veldproef
op Jonathan op hun werking tegen meeldauw onderzocht in vergelijking met Karathane. In dezelfde veldproef werd in samenwerking met de „Werkgroep voor Interne
Therapie bij Planten" ook de werking van 6-azauracil tegen appelmeeldauw getoetst.
Ter verduidelijking kan nog opgemerkt worden dat uit voorgaand onderzoek in het
kader van genoemde werkgroep bekend was dat 6-azauracil niet rechtstreeks op de
meeldauwzwammen inwerkt, maar dat het via de plant (appel) werkzaam is. Het
belemmert het uitgroeien van de schimmel onmiddellijk nadat deze in de plant
binnendringt. Vorig jaar werden ook reeds enkele ervaringen met 6-azauracil opgedaan (zie jaarverslag 1963, blz. 77), waaruit bleek dat het effect van 0,0025°/o 6-azauracil tegen appelmeeldauw ten achter bleef bij dat van 0,06°/o Karathane.
De resultaten van de in 1964 uitgevoerde veldproef zijn vermeld in tabel 36. Daaruit
blijkt in de eerste plaats dat het niveau van aantasting in het betrokken proefveld
zeer hoog lag. Daardoor was het effect van het standaardmiddel Karathane ook nog
maar matig. In vergelijking met Karathane was de werking van de nieuwe middelen
no. 97 (met 75°/o werkzame stof) en no. 112 (50% werkzame stof) echter geheel
onvoldoende. Dit vormde een bevestiging van de reeds in de kasproeven verkregen
resultaten. Uit tabel 36 blijkt ook, dat 6-azauracil in vergelijking met Karathane een
uitermate goede meeldauwbestrijding heeft gegeven. Opvallend is dat de meeldauwaantasting bij de objecten 6-azauracil bij de tellingen in juli en augustus belangrijk
geringer was dan bij de telling in juni, terwijl dit bij de andere objecten niet het
geval was. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de bovenbeschreven typische
werkingswijze van 6-azauracil pas na herhaalde toepassing goed tot zijn recht komt.
De betere werking van dit middel later in het seizoen kan evenwel ook te wijten zijn
aan de toevoeging van uitvloeier bij de bespuitingen vanaf 4 juni.
Tegenover de hoopvolle werking van 6-azauracil tegen appelmeeldauw bleek helaas
als groot nadeel een ernstige fytotoxische werking te bestaan. Naast een zeer ongunstige invloed op bladeren en op de groei van de scheuten werd na de behandelingen
met 6-azauracil ook een toename van de vruchtverruwing geconstateerd. De zeer
goede werking tegen appelmeeldauw en de typische werkingswijze rechtvaardigen
evenwel verdere aandacht voor dit middel, ook wat betreft de formulering, aangezien
het bovenstaande betrekking heeft op de ongeformuleerde werkzame stof.
Het onderzoek naar de invloed van verscheidene meeldauwbestrijdingsmiddelen op
de bloesem en op de vruchtzetting bij appel werd ook in 1964 voortgezet. Op twaalfjarige bomen Golden Delicious op M IX werden tijdens de bloei vier bespuitingen
uitgevoerd, namelijk op 6, 11, 14 en 19 mei. De afstand tussen de bespuitingen werd
opzettelijk kleiner genomen dan in de praktijk nodig zal zijn met het doel het voor
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de vruchtzetting kritieke moment zo dicht mogelijk te benaderen. De nadelige invloed
van bepaalde middelen op de bloesem en vruchtzetting, die in soortgelijke proeven in
1962 en 1963 werd ontmoet, kwam in de proef in 1964 niet of in veel geringere mate
tot uiting. Dit zal zeer waarschijnlijk samenhangen met het feit dat de weersomstandigheden tijdens de bloei in 1964 veel gunstiger waren dan in 1962 en 1963. In
1964 bleek de vruchtzetting bij Golden Delicious na vier bespuitingen tijdens de bloei
met normale doseringen van Karathane, Lirocroton, Morestan of Wepsyn 155 WP
onderling niet te verschillen en evenmin in vergelijking met de vruchtzetting bij
bomen, die met water werden bespoten.

GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT
(door Ir. G. S. ROOSJE)
Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. en Pezicula alba Guthrie
In het seizoen 1963/1964 werden van verschillende zijden monsters appels met vruchtrot uit bewaarplaatsen en koelhuizen ontvangen.
Een deel van deze monsters werd ingezonden, omdat de inzender twijfelde aan de
oorzaak van het vruchtrot. De symptomen van een beginnend Gloeosporium-rot zijn
inderdaad niet erg specifiek. Bij deze inzendingen bleek dat er naast Gloeosporiumvruchtrot in een vrij groot aantal gevallen ook rotplekjes door een andere schimmel,
Phyllosticta mail, werden teweeggebracht. Laatstgenoemde schimmel vormt op de
vrucht enigszins onregelmatig begrensde, lichtbruine en betrekkelijk kleine vlekjes
(afb. 18).Deze vlekjes blijven kleiner dan de vlekken van het Gloeosporium-vruchtrot;
ze blijven bovendien wat steviger.
In de late herfst 1964 bleek reeds dat Phyllosticta mali ook in de vruchten van de
oogst 1964 schade toebracht. Er zal nog moeten worden onderzocht in hoeverre deze
schimmel naast Gloeosporium-vruchtrot van betekenis is en in hoeverre bepaalde
bestrijdingsmaatregelen voor beide rotoorzaken gelijktijdig effectief zijn.
BOOMGAARDONDERZOEK

Het zgn. boomgaard-onderzoek, dat in 1962/1963 zowel in de Noordoostpolder als in
Zeeland (Zuid-Beveland) plaats vond, werd beschreven in het jaarverslag over 1963
(blz. 79). De resultaten van dit onderzoek in twee gebieden hebben ertoe geleid dat de
waarnemingen in het seizoen 1963/1964 alleen in Zeeland werden voortgezet en wel op
26 percelen Golden Delicious.
Uit de waarnemingen over de infectriebron voor Gloeosporium-aantasting, die tussen
15 november en 15 december 1963 in deze 26 percelen zijn verricht, bleek opnieuw dat
op de bast belangrijk meer infectiebron van Pezicula alba (Gloeosporium album)
voorkwam dan van Pezicula malicorticis (Gloeosporium perennans). In 24 van de 26
percelen overheerste de infectiebron van Pezicula alba zeer sterk, terwijl in 15 van
de 26 percelen in het geheel geen infectiebron van Pezicula malicorticis werd aangetroffen. Dit laatste is bevreemdend, omdat op de vruchten van vrijwel elk fruitbedrijf aantasting door Pezicula malicorticis kan worden gevonden als de vruchten
maar lang genoeg worden bewaard.
Van alle percelen, die in het boomgaardonderzoek waren betrokken, werd tussen 7 en
15 oktober 1963 een monster appels ter grootte van 100 kg geplukt en daarmee
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Afb. 18. Golden Delicious met
lichte aantasting door
Phyllosticta mali; foto
genomen 25 februari.
Flg. 18. Golden Delicious with
some lesions caused bij
Phyllosticta mali; Photo
taken 25 February.

bewaard in een koelhuis te Goes. Van 22-23 oktober werd op 10 van de 26 percelen
nog een tweede monster geplukt dat in het vervolg zal worden aangeduid als „napluk". Bij de eindcontrole van de bewaarde monsters appels op 23 en 24 april 1964
bleek, dat in 29 van de 36 monsters (26 monsters gewone pluk en 10 monsters napluk)
minder Gloeosporium-rot was opgetreden dan vruchtrot door verschillende andere
oorzaken. Het gemiddelde percentage Gloeosporium-rot in alle monsters was betrekkelijk laag, namelijk 5,7°/o. Toch was een belangrijk deel van de monsters
afkomstig van bedrijven, waar het aantal bespuitingen tegen Gloeosporium-rot in de
nazomer belangrijk kleiner was dan overeen zou komen met het advies voor de
bestrijding van deze ziekte. Blijkbaar zijn er, althans in bepaalde bedrijven, factoren
aanwezig, die de vatbaarheid van de vruchten voor Gloeosporium-rot gering doet zijn
of die geringe infectiekansen inhouden. Bestudering van de teeltomstandigheden in
de verschillende boomgaarden in verband met verschillen in het optreden van
Gloeosporium-rot in de bewaarde partijen heeft geen aanwijzingen opgeleverd welke
factoren het optreden van Gloeosporium-rot in de boomgaard bevorderen of tegengaan.
PLUKTIJDSTIP EN GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT

Van de tien bedrijven uit het bovenbeschreven boomgaardonderzoek, waarvan op
twee tijdstippen appels werden geplukt en bewaard, bedroeg het gemiddelde percentage Gloeosporium-vruchtrot bij de vroeg geplukte appels 4,0°/o tegen 9,3°/o bij de
8 tot 15 dagen later geplukte appels.
Daarnaast werden op twee andere bedrijven op drie verschillende tijdstippen monsters appels ter grootte van ca. 500 vruchten geplukt. Bij de monsters van het ene
bedrijf nam de hoeveelheid Gloeosporium-vruchtrot toe naarmate later werd geplukt.
Bij de monsters van het tweede bedrijf kwam dit niet tot uiting. Daar was de mate
van aantasting evenwel zo ernstig (50 tot 60°/o aangetaste vruchten!) dat er wellicht
reeds ten tijde van de eerste plukdatum sprake was van een maximale aantasting.
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Dat er bij late pluk meer Gloeosporium-vruchtrot kan ontstaan dan bij een vroeger
pluktijdstip kan behalve door een verlenging van de periode waarin de vruchten geïnfecteerd kunnen worden ook worden veroorzaakt door een grotere vatbaarheid van
de rijpe vruchten en door een grotere tijdsafstand tussen het pluktijdstip en de laatste
bespuiting.
FRUITKISTEN ALS BEMESTINGSBRON VOOR GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT?

In de herfst van 1963 werd een proef opgezet om na te gaan of fruitkisten een bron
van besmetting van Gloeosporium-rot kunnen zijn. Daartoe werden appels van het
ras Golden Delicious van twee herkomsten (Wilhelminadorp en Goirle) zowel in
nieuwe als in oude kisten bij elkaar in een luchtgekoelde bewaarplaats opgeslagen.
De appels van de herkomst Wilhelminadorp waren afkomstig van 24 bomen uit de
proeftuin te Wilhelminadorp; die van de herkomst Goirle waren afkomstig uit een
boomgaard waar de vruchten in het algemeen in sterke mate van Gloeosporium-rot
te lijden hebben. In de oude kisten werden gedurende een reeks van jaren appels
bewaard, waarin veel Gloeosporium-vruchtrot optrad. Het resultaat van de bewaring
is weergegeven in tabel 37. Daaruit blijkt dat de appels van de herkomst WilhelTabel 37. Onderzoek naar fruitkisten als besmettingsbron voor Gloeosporium-rot
Table 37. Investigation on fruit boxes as a source of infection for Gloeosporium fruit rot
Object (5 kisten per object)

Aantal
vruchten

Treatment (5 boxes per treatment)

Number of
fruits

Appels herkomst Wilhelminadorp
Appels herkomst Goirle

in nieuwe kisten 1 ) 2
in oude kisten )
in nieuwe kisten
in oude kisten

840
840
765
765

% Gloeosporiumvruchtrot
op 27-2-1964
% Gloeosporium
fruit rot
on 27-2-1964

0,6
0,1
60,2
58,7

i) apples originating from Wilhelminadorp in new boxes
2) in old boxes

minadorp niet met de ziekteverwekkers van Gloeosporium-rot zijn besmet door het
verblijf in oude kisten uit een bedrijf met veel besmetting. Daar de kisten van alle
vier objecten tijdens de bewaarperiode bovendien stonden temidden van kisten met
appels, waarin veel Gloeosporium-rot optrad, kan tevens gezegd worden dat geen
overgang van Gloeosporium-rot van appels in de ene kist naar appels in andere
kisten is opgetreden. Deze proef geeft dus de aanwijzing dat het optreden van
Gloeosporium-rot tijdens de bewaring alleen zijn oorzaak kan vinden in een infectie
van de vruchten vóór de pluk.
BESTRIJDING VAN GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT

In laboratoriumproeven werd getracht een methode te ontwikkelen volgens welke
op eenvoudige wijze chemische preparaten op hun werking tegen Gloeosporium-
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vruchtrot kunnen worden getoetst. Geen van de toetsingsmethoden gaf echter tot nu
toe bevredigende resultaten.
De resultaten van een in 1963 te Goirle uitgevoerde veldproef over de bestrijding van
Gloeosporium-vruchtrot zijn in 1964 bekend geworden. Duidelijk bleek dat ook in
1963, evenals in 1962, belangrijk minder Gloeosporium-vruchtrot zijn oorsprong heeft
in infectie van de vruchten in de voorzomer (tot eind juli) dan in de nazomer. Wekelijkse bespuitingen met captan (0,2°/o Orthocide 50) in de periode van begin augustus
tot aan de pluk (17-18 oktober) bleken niet tot een duidelijk beter bestrijdingsresultaat te leiden dan wanneer in dezelfde periode om de twee weken met captan
in dezelfde dosering werd gespoten.
Daarentegen viel er wel een belangrijk verschil in werking te constateren tussen
bespuitingen met thiram (0,2°/o AApirol 80) om de week of om de twee weken.
Wekelijkse bespuitingen met 0,2°/o AApirol 80 hadden ongeveer hetzelfde effect als
bespuitingen met 0,2%> Orthocide 50 om de twee weken, terwijl bespuitingen met
0,2°/o AApirol 80 om de twee weken evenveel aantasting toelieten als wanneer met
zineb (0,15°/o Dithane Z 78) werd gespoten, waarvan bekend is dat het nauwelijks of
geen werking tegen Gloeosporium-rot uitoefent. Voorts werden aanwijzingen verkregen dat dithianon (0,06%>Delan) en spuitzwavel (0,3°/o Thiovit) + 0,0025°/o Tuzet
minder goede bescherming tegen Gloeosporium-rot bieden dan captan.

VRUCHTBOOMKANKER
(door Dr. D. MULDER)
Nectria Galligena Bres.
De weersomstandigheden zijn in 1964 niet bijzonder gunstig geweest voor de uitbreiding van de bestaande kankeraantasting. Het onderzoek over de biologie en de
bestrijding van vruchtboomkanker, waarmee begin 1963 een aanvang werd gemaakt,
werd ook in 1964 voortgezet. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de behandeling van oude kankerplekken.

BIOLOGIE
DE ASCOSPORENVLUCHTEN VAN NECTRIA GALLIGENA

De eerste serie waarnemingen met behulp van een Hirst-sporenvanger werd gedaan
van 24 januari tot 13 februari. Op 7 oktober werden de waarnemingen voortgezet
tot 6 november. Gedurende beide perioden werden grote hoeveelheden sporen opgevangen. Het bleek dat de takken met kankers die reeds een jaar lang rondom
de sporenvanger stonden opgesteld nog steeds peritheciën droegen, waaruit ascosporen konden vrijkomen.
In de loop van de zomer werd op 28 mei, 23 juni en 21 juli op eenvoudige wijze
onderzocht of er ook op die tijdstippen ascosporen zouden kunnen worden uitgestoten.
Daartoe werden stukjes besmette bast uit een oude, met peritheciën bezette kankerplek op vochtig filtreerpapier in een petrischaal gelegd en vochtig gemaakt. Een dag
na deze drie data werd telkens waargenomen dat zich ascosporen in het condenswater
tegen de deksel bevonden. Hiermee werd dus aangetoond dat er onder gunstige

94

omstandigheden ook in de zomer ascosporen vrij kunnen komen. Het is derhalve niet
mogelijk zich voor het bepalen van het begin van herfstbespuitingen te laten leiden
door de vaststelling van perioden waarin ascosporen van de kankerzwam vrijkomen.
DE INVLOED VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN OP DE GROEI VAN KANKER

Acht bomen Cox's Orange Pippin en negen bomen Golden Delicious, die zich in een kas
bevonden, werden zowel op 24 maart als op 31 maart 1964 kunstmatig geïnfecteerd
door een schijfje agar-voedingsbodem met een kankerzwam in een kurkboorgat in de
bast te brengen.
Slechts een betrekkelijk gering gedeelte van deze kunstmatige infecties heeft tot
resultaat geleid. Bij Golden Delicious ontwikkelde zich uit zeven van de achttien
infecties een kankerplekje, terwijl bij de Cox's bomen (die pas in het najaar 1963
werden geplant) geen van de zestien infecties tot een kankerplek voerden. De kankerplekjes op de bast van Golden Delicious breidden zich slechts zeer langzaam uit.
De hoge temperaturen in de kas zouden wel een snelle ontwikkeling van de kankers
kunnen bevorderen, maar waarschijnlijk is het ontbreken van enige bevochtiging
van de bast van de boompjes in de kas ongunstig voor een snelle uitbreiding van de
kankers geweest.
In maart 1964 werden in de proeftuin te Kesteren tweehonderd eenjarige bomen
Cox's Orange Pippin op M IV geplant met het doel hierop de invloed van de waterhuishouding op vruchtboomkanker te bestuderen.
Over de helft van de bomen werd in oktober 1964 een plastic afdak gebouwd.
BESTRIJDING
PREVENTIEVE BESPUITINGEN

Doordat de weersomstandigheden in 1964 niet bijzonder gunstig voor uitbreiding van
kanker zijn geweest, hebben verschillende bespuitingsproeven geen resultaat opgeleverd. In de veldproef, die in 1963 in een boomgaard van de Stichting „Boom en
Vrucht" te Kesteren werd begonnen, werd echter wel een gunstig effect van de bespuitingen waargenomen. De bespuitingen werden in deze proef in het seizoen 1963/
Tabel 38. Het effect van bespuitingen met koper en kwik in voor- en najaar op het optreden
van nieuwe kankerinfecties op Cox's Orange Pippin op M IX
Table 38. The effect of spraying with copper and mercury in early spring and autumn on the
appearance of new cankers on Cox's Orange Pippin on M IX
Bespuitingen
Sprayings

2 X in voorjaar/in early spring
2 X in najaar/in autumn
2 X in voorjaar +
2 X in najaar
Onbehandeld/Untreated

Aantal nieuwe kankers per 60 bomen in % van
onbehandeld
Number of new cankers per 60 trees in % of
untreated

5,3
12,5
16
100
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Afb. 19. Kankerwond behandeld
op 14 april 1964 met een
dun vloeibaar organisch
kwikpreparaat na oppervlakkige verwijdering van
dode bast.
(Foto I.P.O., Wageningen)
Fig. 19. Canker wound treated
with organic mercury
compound P.P.L.M.P. on
14 April 1964 after removal of dead bark tissue.
(Photo I.P.O., Wageningen)

1964 op dezelfde wijze uitgevoerd als in het seizoen daarvoor, maar de resultaten
van de telling van de kankers werden op een andere wijze gegroepeerd.
Uit de resultaten, die in tabel 38 zijn verwerkt, blijkt dat de bespuitingen met koperoxychloride en koperkwik in het najaar 1963 en het voorjaar 1964 de kankeraantasting
ten opzichte van onbehandelde bomen hebben verminderd. Hierbij dient echter wel in
aanmerking te worden genomen dat in het betrokken perceel met opzet alles is nagelaten om de kanker op andere wijze dan door bespuitingen te verminderen. Er
werden namelijk geen kankerplekken weggesnoeid of uitgesneden. Uit de proef mag
daarom nog niet worden geconcludeerd dat herfst- en voorjaarsbespuitingen met
koper- of koperkwik bevattende middelen ook in appelpercelen, waar de infectiedruk
minder sterk is doordat veel kankerplekken zijn weggesnoeid of uitgesneden, eveneens tot een verdere vermindering van de kankeraantasting bijdragen.
BEHANDELING VAN OUDE KANKERPLEKKEN

Het uitsnijden van kankerplekken is een zo moeilijk en zoveel arbeid vragend werk
dat het van groot nut zou zijn indien deze maatregel zou kunnen worden vervangen
door de kankerplekken verdere ontwikkeling te beletten door er een chemisch
middel op te spuiten of op te smeren na de dode delen van de kankerplek te hebben
weggekrabd. Voor een succesvolle werking van zo'n spuit- of smeermiddel is diepa
doordringing van dit produkt noodzakelijk. In Engeland werd reeds sinds 1958 onderzoek verricht met kwikverbindingen, die in een organisch oplosmiddel werden opgelost. Als oplosmiddel werd onder meer anthraceenolie gebruikt. Twee van dergelijke
Engelse kwikverbindingen in oplosmiddelen werden geïmporteerd, te weten Plant
Protection Liquid Mercury Plus en Murphy Canker Paint, en in het Nederlandse
onderzoek betrokken. Voorts werden door enige Nederlandse firma's met hetzelfde
doel proefmonsters, ten dele ook op basis van organisch kwik in anthraceenolie,
ter beschikking gesteld.
In de periode 9 maart tot 17 april 1964 werden met deze middelen kankerplekken
op bomen in de proeftuin te Kesteren en op bomen in enige praktijkpercelen „ingesmeerd". Een definitieve conclusie over de werking van de middelen kan uiteraard
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pas op zijn vroegst een jaar na de behandeling worden gegeven, maar ten aanzien
van de werking van enige middelen zijn reeds voorlopige conclusies mogelijk.
Een pasta op basis van trifenyltinhydroxyde en een pasta op basis van dithianon
(Delan) bleken voorlopig onvoldoende effect te hebben gehad. Kankerplekken, die
met middelen op basis van organisch kwik werden behandeld, leken vooralsnog goed
te zijn geïnactiveerd (afb. 19). Tot de laatste groep middelen behoorden ook de beide
uit Engeland geïmporteerde Produkten.
BLADVLEKKENZIEKTE BIJ MOREL
(door Ir. G. S. ROOSJE)
Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx
Hoewel de kersebladvlekkenziekte in elk geval reeds in 1942 in ons land werd waargenomen heeft de schade door deze ziekte zich vóór 1963 in hoofdzaak beperkt tot
schade aan kersezaailingen in de boomkwekerijen. In 1963 trad de ziekte in Limburg
in verschillende vruchtdragende percelen van zoete kersen en nog meer op morellen
in vrij ernstige tot ernstige mate op. Op de bladeren ontstaan aanvankelijk kleine
paarsgekleurde bladvlekjes, die zo talrijk kunnen zijn dat het blad geel verkleurd en
afvalt. Aan de onderzijde van de bladeren ontstaan witte sporenhoopjes, waarvan bij
regen nieuwe infecties kunnen uitgaan. De kersebladvlekkenziekte treedt ook in
andere Europese landen op, met name in Frankrijk en Zwitserland.
Van de schimmel, die de ziekte veroorzaakt zijn zowel een geslachtelijk als een ongeslachtelijk stadium bekend. Volgens buitenlandse onderzoekers zou het geslachtelijke stadium in Europa niet voorkomen. De overwintering zou hier alleen in het ongeslachtelijke stadium plaats hebben.
In nauwe samenwerking met de heer J. W. Wijshoff van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst in Limburg werden waarnemingen verricht over de wijze van
overwintering van de ziekteverwekker in Limburg. Daartoe werden in een morelleperceel, dat in 1963 ernstig door de ziekte was aangetast zowel op 12 februari als op
28 april 1964 monsters overwinterd blad verzameld en respectievelijk op 13 april en
1 mei 1964 in Wilhelminadorp onderzocht op het voorkomen van het geslachtelijke
stadium van de ziekteverwekker. Op beide data werden de vruchtlichamen (apotheciën) van het geslachtelijke stadium inderdaad gevonden (afb. 20). Uit contact met
Dr. J. A. von Arx, directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures bleek
intussen dat de onderzoeker Kaszonyi het geslachtelijke stadium van deze ziekteverwekker in 1963 ook in Hongarije had gevonden.
Verdere waarnemingen zullen nodig zijn om de betekenis van het geslachtelijke
stadium voor het optreden van de kersebladvlekkenziekte in Nederland te bepalen.
BLADVLEKKENZIEKTE BIJPOPULIER
(door Ir. G. S. ROOSJE)
Marssonina-soorten
Gezien de betekenis, die de windschermen vooral in het westen van het land voor
de boomgaarden hebben werd in het Proefstation ook aandacht geschonken aan het

Afb. 20. Het geslachtelijke stadium van de ziekteverwekker van kersebladvlekkenziekte: asci met
langwerpige ascosporen,
600 x vergroot.
(FotoI.P.O.,Wageningen)
Fig. 20. The perfect stage of the
causal fungus of cherry
leaf spot: asci with elongated ascospores, magnification 600 x.
(Photo I.P.O., Wageningen)
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optreden en de bestrijding van de bladvlekkenziekte bij populier, welke door
Marssonina-soorten wordt veroorzaakt.
De bladvlekkenziekte trad in 1964 later in het seizoen en minder ernstig op dan in
1963. De bladaantasting heeft in het verslag dan ook vrijwel nergens tot ernstige
voortijdige bladval geleid. De aantasting bleek althans in Zeeland zeer overwegend
door de soort Marssonina populi (Lib.) Magn. te worden veroorzaakt.
De overwintering van deze schimmel vindt op soortgelijke wijze als bij de schurftzwammen van appel en peer plaats, d.w.z. dat zich op de overwinterde bladeren
vruchtlichamen ontwikkelen waaruit in het voorjaar bij regen ascosporen kunnen
vrijkomen. De eerste uitstoting van ascosporen werd in 1964 vastgesteld op 24 april.
Door bemiddeling van de heer Mandersloot van het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Goes bleek dat op 12 mei een begin van nieuwe aantasting op de populierebladeren
aanwezig was.
In een veldproef op een 17-jarig windscherm van Italiaanse populier te Wilhelminadorp werd de werking van zineb (0,35tyoDithane Z78) met die van captan (0,25%
Orthocide 50) ter bescherming tegen Marssonina vergeleken. Tevens werd in die
proef nagegaan in welke periode met de bestrijding moet worden begonnen. Daartoe
werden op verschillende objecten bespuitingen vanaf 22 april, vanaf 20 mei en vanaf
15 juli met tussenpozen van ca. 14 dagen uitgevoerd. De resultaten van deze veldproef
zijn samengevat in tabel 39. Daaruit blijkt in de eerste plaats dat captan de bladvlekkenziekte belangrijk beter heeft tegengegaan dan zineb. Uit de vergelijking van
de objecten B en D blijkt voorts dat er in de periode tussen 22 april en 20 mei reeds
vrij veel infectie door Marssonina moet zijn opgetreden.
In een tweede veldproef op Italiaanse populier werd de werking van zineb (zowel
0,25%> als 0,35%>Dithane Z78), captan (0,15°/o en 0,25%>Orthocide 50), thiram (0,2°/o
AApirol 80) en van enkele middelen onder nummer vergeleken. In deze proef kwam
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Tabel 39. Veldproef over de bestrijding van Marssonina bladvlekkenziekte bij populier (getallen zijn gemiddelden
van drie herhalingen)
Table 39. Field trial on the control of Marssonina leaf spot on poplar (Figures are means of three replications)
Telüngen bladaantasting/Count attack on
Object
Treatment

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Zineb 1) vanaf (from) 22/4
Captan 2 ) vanaf 22/4
Zineb 1 )2 vanaf 20/5
Captan ) vanaf 20/5
Zineb 1 )2 vanaf 15/7
Captan ) vanaf 15/7
Onbehandeld/Untreated

the leaves

13- 15/7/1964
% aangetast blad
% leaves infected

Waarderingscijfer
Disease rating

13,3
1,7
11,3
8,9

30
4
25
23

—
—

—
—

44,4

120

8-9/10/1964
% aangetast blad
% leaves infected

Waarderingscijfer
Disease rating

35,1
6,9
49,9
16,5
75,2
23,1
99,3

94
15
138
40
272
60
455

i) 0,35 % Dithane Z 78
!) 0,25 % Orthocide 50

eveneens tot uiting, dat met captan een aanzienlijk betere bestrijding van Marssoninabladvlekkenziekte kan worden verkregen dan met zineb. Voorts bleek in deze proef,
dat 0,15%>Orthocide 50 om de ca. 14 dagen toegepast even goed voldeed als 0,25%
Orthocide 50. Het effect van thiram (0,2%>AApirol 80) tegen bladvlekkenziekte was
zelfs nog iets beter dan dat van captan.
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HET ENTOMOLOGISH ONDERZOEK
Drs. D. J. DE JONG

In een aantal laboratoriumproeven werd de bruikbaarheid van enige ziekteverwekkende virussen voor de bestrijding van bladrollers onderzocht. Het onderzoek naaide mogelijkheden om eiparasieten in een harmonisch bestrijdingsschema in te passen,
werd voortgezet.
Wederom is getracht om een harmonisch bestrijdingsschema toe te passen op het
proefveld te Kloetinge en er werd een methode ontwikkeld om de gehele levensgemeenschap in de boomgaard periodiek te bemonsteren. Dit laatste is nodig om de
noodzaak van een ingreep te kunnen vaststellen. Vandaar dat ook onderzoek gedaan
wordt om te trachten verband te leggen tussen de aantallen insekten en hun mate
van bedreiging of nut.

BESTRIJDING METCHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE MIDDELEN
VELDPROEVEN MET CHEMISCHE MIDDELEN

In samenwerking met M. van de Vrie werd het effect van een aantal chemische bestrijdingsmiddelen op de levensgemeenschap van vruchtbomen onderzocht. Door
trechters onder bespoten bomen te hangen werd een indruk gekregen van het effect
op de schadelijke en nuttige insekten in de boomkruin. Zie hiervoor het verslag van
M. van de Vrie (blz. 116). Zowel in deze als in andere veldproeven is het effect van
op tak en stam gesmeerde systemische middelen ten aanzien van hun werking op
blad- en bloedluis en fruitspint onderzocht. Voor het smeren waren hoge concentraties nodig, maar de behandeling was op zichzelf misschien wat selectiever dan
spuiten. Toch werden bij het insmeren van alleen de onderste takdelen bv. nog veel
exemplaren van de sluipwesp Aphelinus mali gedood.

LABORATORIUMPROEVEN MET ZIEKTEVERWEKKENDE INSEKTEVIRUSSEN
In 1964 werden dertien laboratoriumproeven genomen waarin de invloed van ziekteverwekkende insektevirussen op bladrollers werd onderzocht.
Kernpolyedervirussen van de vruchtbladroller Adoxophyes reticulana Hb., de kooluil
Barathra brassieae L. en van de witvlakvlinder Orgya antiqua L. werden onderzocht
op hun werking tegen jonge vruchtbladrollerrupsen. De proeven vonden bij verschillende temperaturen plaats, namelijk bij 15°, 20° en 25°. Het Adoxophyes-virus werkte
zo goed tegen jonge vruchtbladrollerrupsen, dat het thans vermeerderd wordt v o ö |
veldproeven. Het Barathra-virus en het Orgya-virus hadden slechts een gering effect
op de rupsenontwikkeling. Rupsen (I2) van de voorjaarsuil Orthosia incerta Hufn. stierven evenwel snel na voedering met het Orgya-virus.
Bij zgn. „cross"-infecties, dus bij besmetting van een gastheer met virus van een
andere soort, is het de vraag of het ingebrachte virus, dan wel een ander, eventueel
in de gastheer latent aanwezig virus wordt gestimuleerd. De in overleg met Drs. M. B.
Ponsen van het Laboratorium voor Virologie uitgevoerde „cross"-proeven, worden
nader geanalyseerd, o.a. door electronenmicroscopisch onderzoek van de polyeders.
Een ander virus van Barathra had geen noemenswaardig effect op rupsen van de
vruchtbladroller.
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BESTRIJDING V A N BLADROLLERS MET BEHULP V A N EIPARASIETEN
HET BENUTTEN VAN DE NATUURLIJKE POPULATIE

Het is bekend dat sluipwespen van het geslacht Trichogramma hun eieren kunnen
leggen in de eieren van verschillende in de fruitteelt schadelijke bladrollers. Uit geparasiteerde bladroller-eieren komen dan geen rupsen meer. Sinds enige jaren wordt
onderzocht in hoeverre deze eigenschap van de sluipwespen van het geslacht Trichogramma kan worden gebruikt om de in de fruitteelt schadelijke bladrollers doeltreffend te bestrijden.
In het voorjaar en de zomer is de aanpassing van het Betuwse ras van de eiparasiet
Trichogramma embryophagum cacoeciae Marchai, aan zijn gastheer de heggebladroller Archips rosana L. onderzocht in een boomgaard bij Ochten.
Even fraai als de ongevleugelde voorjaarsgeneratié van de eiparasiet optrad in de
tijd dat er nog parasiteerbare gastheereieren waren, bleek ook de gevleugelde zomergeneratie samen te vallen met de aanwezigheid van vers gelegde eieren van zijn
gastheer. In afb. 21 zijn de waarnemingen verwerkt. Wil men deze parasiet goede
kansen bieden, dan moeten de bomen in de parasiteringsperioden natuurlijk vrij van
giftige bestanddelen zijn. Dit lijkt in het voorjaar mogelijk, maar in de zomerperiode
verschijnen ook rupsen van andere bladrollersoorten, die bestreden moeten worden.
Alleen bestrijdingsmiddelen op basis van Bacillus thuringiensis lijken in deze tijd
aanvaardbaar, hoewel deze toepassing nog als experimenteel moet worden beschouwd.
HET VRIJLATEN VAN GEKWEEKTE EIPARASIETEN
DE ACCEPTATIE VAN GASTHEREN

Het hierboven genoemde Trichogramma-ras accepteert ook de eieren van andere
bladrollersoorten en eveneens van uiltjes (Noctuiden). Het is dus mogelijk, dat ze
eieren van bv. de vruchtbladroller of van de grote bladroller (Archips podana Scop.)
parasiteren in de boomgaard. Daar de parasiet in de eieren van deze gastheren niet
in rust (diapauze) gaat, ontwikkelen zich afhankelijk van de temperatuur verscheidene
generaties na elkaar in dezelfde zomer. Tussengastheren kunnen ook belangrijk zijn
voor uitbreiding van de parasitering van de eieren van de heggebladroller. De eiparasieten moeten dan dus terug gaan naar de eieren van de heggebladroller. Ongiftigheid van de bomen en eventueel ook van de onderbegroeiing is dus ook in de zomer
een voorwaarde.
De parasitering van heggebladroller-eieren kan ook worden bevorderd door in het
voorjaar (in het laboratorium gekweekte) eiparasieten vrij te laten. Dit jaar werd in
Lewedorp een proef genomen met het Betuwse Trichogramma-ras en een uit OostEuropa geïmporteerd ras dat zich goed in de boomkruin verspreidt. Van de 40.000
onderzochte heggebladroller-eieren die zich op de proefbomen bevonden, bleek aan
het eind van de proef, ondanks de vrijlating van enige duizenden eiparasieten per
boom, slechts ca. 2%> geparasiteerd zijn. De parasitering was dus gering, hoewel de
gevleugelde parasieten toch in de juiste periode waren vrijgelaten. De geparasiteerde
eieren bevonden zich vrijwel allemaal op bomen waar ook ongevleugelde (elders
verzamelde) Trichogramma's waren vrijgelaten. De in graanmot-eieren gekweekte
eiparasieten parasiteerden hun oorspronkelijke gastheer dus niet. Dat zij wel degelijk
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Afb. 21. Synchronisatie van de heggebladroller Archips rosana L. en zijn eiparasiet Trichogramma embryophagum oaeoeciae in 1964, in een boomgaard bij Ochten (volgens schema M Baggiolini).
Fig. 21. Synchronization of the Tortricid Archips rosana L. and its egg parasite Trichogramma embryophagum cacoeciae in 1964, in een boomgaard bij Ochten (volgens schema M. Baggiolini).

actief waren geweest, werd bewezen met kunstmatig samengestelde eihoopjes van
graanmot-eieren, die op verschillende plaatsen op de bomen waren bevestigd en die
geregeld werden verwisseld.
In het laboratorium wordt dit probleem thans nader onderzocht. Tot dusver is nog
niet waargenomen, dat de gevleugelde exemplaren van het Betuwse Trichogrammaras de heggebladroller-eieren die in diapauze zijn of waarvan de diapauze is opgeheven, parasiteren. De ongevleugelde sluipwespjes beparasiteren de aangeboden eieren
daarentegen wel. Het lijkt er dus op, dat de gevleugelde dieren deze heggebladrollereieren, die de diapauze net achter de rug hadden, niet meer accepteren.
Het stimuleren van een zich handhavende sluipwesppopulatie lijkt daarom voorlopig
misschien betere kansen te bieden bij de bestrijding van de heggebladroller met behulp
van eiparasieten dan het vrijlaten van grote aantallen gekweekte sluipwespen. Het
vrijlaten van gekweekte eiparasieten in de zomer als er vers gelegde heggebladrollereieren zijn, zal bovendien worden beproefd.

DE INVLOED VAN DE WEERSGESTELDHEID OP DE ACTIVITEIT VAN DE EIPARASIETEN

Nadat in de twee voorgaande jaren aanwijzingen werden verkregen, dat in ons
klimaat de temperatuur de activiteit van de Trichogramma's vaak beperkte, werd
in de hiervoor vermelde proef bij Lewedorp een fraaie samenhang tussen temperatuur en activiteit ten aanzien van parasitering gevonden. Dit gold zowel voor de
Betuwse als voor de geïmporteerde Trichogramma. Afb. 22 geeft een overzicht van
de waarnemingen die werden verkregen door de indicator-eikaarten dagelijks te
verwisselen. Daaruit blijkt, dat de temperatuur overdag de activiteit duidelijk beheerst. Als de temperatuur tot boven 16° opliep, nam de activiteit aanzienlijk toe.
Evenals lage temperaturen had ook neerslag een ongunstige invloed op de mate van
parasitering. Soms kleefden de vleugels van de sluipwespen vast op bedauwde of nat
geregende takken.
De activiteit was als regel het grootst bij hoge temperatuur en zij ging veelal samen
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Afb. 22. De parasitering van indicatorkaarten met eieren van de graanmot Sitotroga cerealella door twee
eiparasieten van het geslacht Trichogremma. Proef te Lewedorp 1964.
Fig. 22. The parasitization of indicator-cards with eggs of Sitotroga cerealella by two egg parasites of the
genus Trichogramma.
Legenda bij de bovenste grafiek / Legend for the upper graph
• geïmporteerde parasiet / inported parasite
inheemse parasiet (Trichogramma embryophagum cacoeciae)
autochtonous parasite
• maximum temperatuur / maximum temperature
— — — . gemiddelde temperatuur van 8.00 tot 20.00 uur
mean temperature from 8.00 a.m. to 8.00 p.m.
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met lage relatieve luchtvochtigheid, geringe windsnelheid en weinig of geen neerslag
overdag. In het algemeen gesproken, lijkt ons klimaat niet uitermate geschikt voor
Trichogramma's, wat evenwel niet wegneemt, dat eiparasieten in een selectief bestrijdingsschema, zeker in de zomer, toch van nut kunnen zijn bij de bestrijding van
verschillende bladrollers.
TOEPASSING VAN CHEMISCH-BIOLOGISCHE BESTRIJDING
PROEFVELD TE KLOETINGE

In een 25-jarige struikenaanplant van appels werd voor het zesde seizoen een intensief schema vergeleken met een gewijzigd (harmonisch) schema, dat de levensgemeenschap zo min mogelijk schaadt. In het perceel kwamen de volgende rassen voor.
Perzikrode Zomerappel, James Grieve, Jonathan, Schone van Boskoop en Golden
Delicious.
BESTRIJDINGSSCHEMA

In beide percelen werden schurft en meeldauw preventief bestreden met captan en
Wepsyn 155 WP, terwijl na de bloei, tegen het fruitspint met tetrasul (Animert) werd
geneveld. Hoewel door laat ingrijpen met dicofol (Kelthane) al enige bladverbruining
zichtbaar werd, hebben de benevelingen op 7 en 29 juli de afzetting van wintereieren
door het fruitspint toch grotendeels voorkomen.
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I-80

In het normaal behandelde perceel speelden insekten geen rol omdat voor de bloei
tweemaal met Gusathion werd geneveld tegen verschillende insekten. Van juni tot
eind augustus werd nog tweemaal Gusathion en tweemaal met diazinon geneveld
tegen voornamelijk rupsen.
In het gewijzigd behandelde perceel werd niets ondernomen tegen de vrij grote appelgrasluispopulatie in het voorjaar; de bladmineerder Lyonetia clerkella Zell., die in
de herfst van het vorige jaar zo talrijk was geworden, was de winter slecht doorgekomen. De enorme uitbreiding bij het uitzwermen van de larven van de kommaschildluis Lepidosaphes ulmi L., maakte evenwel ingrijpen noodzakelijk, en daarom
werd op 6 en 22 mei geneveld met endosulfan (Thiodan); de uitwerking viel echter
tegen. Deze behandelingen hebben evenwel een vrij groot aantal heggebladrollerrupsen gedood, (er waren 1 tot 5 eihopen per boom aanwezig), en door handdunning
kreeg de oogst eveneens een beter aanzien. De meeste door wantsen beschadigde
vruchten werden eveneens door de handdunning verwijderd. Op 18 juni en 9 juli
werd een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis toegepast tegen de
uitkomende rupsen van de zomergeneratie van de vruchtbladroller. Op 18 juni werden
per boom bovendien nog 4.000 Trichogramma's vrijgelaten. Tegen de tweede zomergeneratie werden al op 21 augustus en later weer op 2 september 4.000 eiparasieten
vrijgelaten per boom. In de dagen rond 20 en 30 augustus was namelijk grote activiteit van de vlinders van de vruchtbladroller vastgesteld. Op 20 augustus werd nadien
nog geneveld met een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis tegen de
rupsen die toen in grote aantallen uit de ruim tien dagen tevoren gelegde eieren
Tabel 40. Boomgaard te Kloetinge (Z.). De bestrijding van insekten in 1964, in de percelen
N en G
Table 40. Experimental orchard at Kloetinge. The insect control measures in 1964 on the
plots N and G

Datum
Date
17 april/April
30 april/April
6 mei/May
22 mei/May
18 juni/June
9 juli/July
6 augustus/August
21 augustus/August
31 augustus/August
2 september/Sept.

PerceelN
PlotN
azinfos-methyl
(0,17«/o Gusathion).
0,17Vo Gusathion
0,17%> Gusathion
0,17°/o Gusathion
diazinon
(0,17°/o Basudine)
0,17%> Basudine

PerceelG
Plot G

endosulfan (0,22°/o Thiodan)
0,22% Thiodan
0,17%> Biospor (Bac. thuringiensis)
+ 4000 eiparasieten per boom
(+ 4000 egg parasites per tree)
0,2"la Biospor
0,2%> Biospor
(4000 eiparasieten per boom
((4000 egg parasites per tree)

De hoeveelheden bestrijdingsmiddelen zijn opgegeven als concentraties in de spuitvloeistol (omgerekend tot
2500 liter water per ha); in werkelijkheid zijn de insekticiden 3-voudig geneveld (800 l/ha)
The amount of the spray-chemicals is given as the concentration of a high volume spray (2500 l/ha); actually,
the Insecticides were applied in 3 X dose at a rate of 800 1/ha
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kwamen. De bestrijdingsmaatregelen tegen insekten zijn voor de percelen N en G
schematisch weergegeven in tabel 40.
OOGSTRESULTATEN

De vruchtopbrengst was zowel in het perceel N als in het perceel G hoog bij de
rassen Jonathan, Schone van Boskoop en Golden Delicious, terwijl Perzikrode Zomerappel en James Grieve in vergelijking met voorgaande jaren een normale opbrengst
leverden. Tengevolge van een hagelbui in de zomer, werd het gewas echter voor ca.
90°/o verhageld, maar beschadigingen door insekten kwamen in het intensief behandelde perceel bijna niet voor. In het harmonisch behandelde perceel was 11,8Vo
van de geoogste vruchten bij Schone van Boskoop door insekten beschadigd, vooral
door de heggebladroller en de eerste generatie van de vruchtbladroller. Dit is 8°/o
minder dan het vorige jaar, toen behalve de heggebladroller speciaal de wantsen sterk
naar voren kwamen. James Grieve en Golden Delicious waren minder door insekten
aangetast dan de overige rassen, want van eerstgenoemde rassen was respectievelijk
5,7%> en 4,1%> van de vruchten door de heggebladroller en de wantsen beschadigd
(bij Schone van Boskoop was dit 9,9% ) . De bladrollers beschadigden in augustus en
september nog 1,7%> van de vruchten bij Schone van Boskoop en bij Jonathan en
Golden Delicious respectievelijk 0,5°/o en 0,8%.
RUPSSOORTEN, PARASITERING EN ROOFWANTSEN

Dezelfde rupsen als in de voorgaande jaren, werden ook dit jaar weer aangetroffen.
De aantalsverhoudingen, die in de loop van het seizoen sterk wisselden, werden beheerst door de generatiewisseling van de verschillende soorten. In het gewijzigd behandelde perceel G viel de aanwezigheid van de bladrollersoort Ptycholoma lecheanum L., evenals de talrijkheid van de bladroller Pandemis heparana D. & S. in het
voorjaar op.
In het voorjaar waren de rupsen in het gewijzigd gehandelde perceel G voor 20Va
geparasiteerd. Een groot aantal parasieten werd uitgekweekt en op naam gebracht.
In totaal zijn tot dusver 46 verschillende parasietsoorten uit bladrollers opgekweekt.
Deze betreffen 36 soorten Ichneumonidae sluipwespen, 7 Chalcididae sluipwespen, 3
soorten sluipwespvliegen (Tachinidae) benevens nog een onbekend aantal soorten
Braconidae sluipwespen en andere Hymenoptera parasieten.
In de zomermaanden, vooral in augustus en september, was het aantal roofwantsen
op de bomen vrij groot.
DE GESTANDAARDISEERDE BEMONSTERING VAN DE LEVENSGEMEENSCHAP

Na juni werd een bemonsteringsmethode toegepast, waarbij alle dieren werden
geteld, die voorkwamen op een bepaald aantal kortloten, langloten, bladeren en
taklengten. Zo werd systematisch en regelmatig de levensgemeenschap op de vruchtbomen gepeild. Verschuivingen in de aantallen en soorten der schadelijke en nuttige
insekten en mijten bleken goed te kunnen worden vastgesteld. Ook werd nagegaan in
hoeverre uit de verzamelde gegevens zou zijn af te leiden, bij welke dichtheid van de
populatie bepaalde insekten een gevaar voor het gewas gaan opleveren. De tijd van
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• - appelbloedluis (Eriosoma lanigerum Hausm.)
.—fruitspint (Metatetranychus ulmi Koch)
— bladrollers (Tortricidae)
— parasieten en predatoren (parasites and predators)
>f. bespuiting met diazinon en dicofol op 26 augustus'treatment with diazinon and dicifol on 26 August
n.b. Voor Eriosoma geven de getallen slechts een maat voor de aantallen dieren aan./For the sake of
convenience a transformed scale for Eriosoma is applied.

het jaar, waarin de insekten worden aangetroffen, kan hierbij van grote betekenis
zijn.
De levensgemeenschap was in het gewijzigd behandelde perceel G van het proefveld
te Kloetinge minder rijk aan soorten en aantallen dan het geval was in de biologischdynamisch behandelde boomgaard te Serooskerke en de boomgaard te Lienden, waar
geen insektenbestrijding behoefde te worden toegepast. In Serooskerke ontbrak het
fruitspint vrijwel geheel, maar er kwamen grote aantallen bladmineerders van verschillende soorten voor; ook was het sortiment roofwantsen er veel groter. In mei was
de rupspopulatie er voor ca. 30'/o geparasiteerd.
Ook in Lienden was de rupspopulatie in mei voor 25 tot 30°/o geparasiteerd; verschillende bladmineerders werden er aangetroffen en ook vrij veel roofvijanden en
parasieten van verschillende insekten.
In een boomgaard bij Hoedekenskerke werd het effect van de bespuiting met diazinon en dicofol ( = Kelthane) op 26 augustus duidelijk weerspiegeld in de waarnemingen (zie afb. 23).
RICHTLIJNEN VOOR 1965, BETREFFENDE EEN GEÏNTEGREERD BESTRIJDINGSSCHEMA

De ervaringen in 1964 hebben de mogelijkheden voor selectieve bestrijding van ziekten
en plagen niet ingrijpend gewijzigd. De veldproeven met trechters (zie blz. 101) hebben
onderstreept, dat vrijwel alle bestrijdingsmiddelen in meerdere of mindere mate nadelig werken op een deel van de levensgemeenschap op de bomen. De waarde van
de tot dusver toelaatbaar geachte middelen voor het harmonische bestrijdingsschema,
komt daardoor opnieuw in het gedrang. Vandaar dat uitgebreid onderzoek op dit
gebied van groot belang is. Onze kennis over de invloed van de middelen op alle
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onderdelen van de levensgemeenschap der vruchtbomen is echter nog te gering om
een goed advies voor een harmonisch schema aan de praktijk te kunnen aanbieden.
In het algemeen is het wel duidelijk, dat de spint- en insektebestrijdingsmiddelen
alleen curatief moeten worden toegepast, dat wil zeggen alleen wanneer onverantwoorde schade is te verwachten. Daarvoor is regelmatige (ook kwantitatieve) bemonstering van de levensgemeenschap op de bomen nodig, iets wat niet van de
fruittelers kan worden verlangd.
DE GROENE APPELWANTS, LYGUS PABULINUS L.
(samengesteld door M. VAN DE VRIE)
Ter bepaling van het juiste bestrijdingstijdstip en voor de toetsing van enkele nieuwe
middelen werden waarnemingen verricht over het uitkomen der wintereieren. Verder
werd de ontwikkeling van de eerste en de tweede generatie nagegaan in verband
met het optreden van de beschadiging.
DE POPULATIEONTWIKKELING VAN DE GROENE APPELWANTS IN ZEELAND
EN IN NOORDOOSTPOLDER

De eerste larven uit de wintereieren werden op appel waargenomen op 24 april te
Kloetinge. Op dezelfde dag en de twee volgende dagen werden zij ook waargenomen
te Goes, Kapelle, Ovezande en 's-Heer Arendskerke. In de Noordoostpolder werden
zij aangetroffen op 29 april.
'
De wintereieren kwamen in een periode van tien à twaalf dagen uit; na 11 mei
werden geen larven van het eerste stadium meer waargenomen. Deze waarnemingen
bevestigen onze vroegere waarnemingen over het vrijwel gel'jktijdig verschijnen van
de larven in betrekkelijk ver uiteengelegen gebieden en over de betrekkelijk korte
periode van uitkomen.
Larven van het tweede, derde en vierde stadium werden gevonden op onkruiden
onder de vruchtbomen; zij maakten hier hun ontwikkeling tot volwassen insekt door.
Bij hoge uitzondering werd nog een enkele larve van het vierde of vijfde stadium
op de vruchtbomen aangetroffen. De eerste volwassen wantsen werden gevonden op
20 juni, hetgeen dus een ontwikkelingsduur van ongeveer twee maanden betekende.
De tweede generatie kwam in Zeeland uitsluitend op kruidachtige gewassen zoals
brandnetel, winde en aardappel tot ontwikkeling. In deze tijd werd in Zeeland geen
enkele maal schadelijk optreden van de groene appelwants op vruchtbomen waargenomen.
Op een proefveld van de Plantenziektenkundige Dienst te Emmeloord werd de ontwikkeling van de tweede generatie eveneens gevolgd. Evenals in voorgaande jaren
bleek dat een tweede generatie tot ontwikkeling kwam in appelonderstammen, welke
een sterke groei vertoonden. Wel vond er ook migratie van de eerste generatie naar
aardappel plaats, doch een groot deel van de eerste generatie kwam tot volledige
ontwikkeling op de oorspronkelijke waardplanten. Door de tweede generatie werd
aan deze appelonderstammen ernstige beschadiging aangericht.
In hetzelfde proefveld werd de tweede generatie niet op appelbomen aangetroffen.
De geringe schade op appel was uitsluitend aangericht door de larven van de eerste
generatie.
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DE CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE GROENE APPELWANTS

Voor de toetsing van enkele nieuwere middelen op hun werking tegen de groene
appelwants werd zowel op rode bes als op appel een veldproef uitgevoerd. De gebruikte middelen en de resultaten op rode bes staan vermeld in tabel 41. Daaruit
blijkt dat 0,06°/o parathion 25°/o en 0,1%>DDT een zeer goede bestrijding van de
groene appelwants bereikten; 0,1%> Gusathion voldeed iets minder goed doch bereikte toch nog een aanvaardbaar resultaat. De overige middelen hadden weinig of
geen invloed. De proef op appel, ras Jonathan, leverde eenzelfde resultaat op.
In het proefveld van de Plantenziektenkundige Dienst te Emmeloord werd een proef
ter bestrijding van de tweede generatie uitgevoerd. Daar bleek het optreden van
schade alleen door wekelijkse bespuitingen met DDT te kunnen worden vermeden.
Tabel 41. Invloed van verschillende insekticiden op de groene appelwants (Lygus pabulinus
L.) op rode bes. Spuitdatum 27 april 1964
Table 41. Effects of some insecticides on the common green capsid bug, Lygus pabulinus L.,
on red currants. Date of spraying 27 April 1964
Behandeling
Treatment

0,06°/o parathion 25%>
0,1 %> Gusathion (azinfos-methyl)
0,1 %> DDT 50%>
0,2 °/o Thiodan (endosulfan)
0,1 °/o AArupsin 50°/o (carbaryl)
0,1 */o Primin (isolan)
Onbehandeld/Untreated

Aantal larven per struik na de behandeling verzameld
Number of larvae collected per bush after treatment
na 3 dagen
alter 3 days

na 10 dagen
after 10 days

14
26
12
125
96
113
121

0
6
0
91
115
84
120
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HET ACAROLOGISCH ONDERZOEK
M. VAN DE VRIE

RESISTENTIE VAN DE FRUITSPINTMIJT(Metatetranychus ulmiKoch)TEGEN
ACARICIDEN
RESISTENTIETEGENTETRASUL ( = ANIMERT)
Op enkele bedrijven leverde de toepassing van tetrasul (0,1°/o Animert) onvoldoende
resultaten op. De spuitdatum en de methodiek gaven geen aanleiding te vermoeden
dat hierin de oorzaak voor de slechte resultaten moest worden gezocht. Met mijten
van een van deze percelen werden enkele laboratoriumproeven genomen om na te
gaan of hier inderdaad reeds sprake van resistentie kon zijn. In deze laboratoriumproeven werd de invloed van tetrasul (0,1°/o Animert) via het moederdier op het
uitkomen der zomereieren nagegaan. Enkele resultaten van deze laboratoriumproeven
staan vermeld in tabel 42. Uit deze gegevens blijkt, dat er een duidelijk verschil in de
gevoeligheid voor tetrasul van de mijten van de verschillende herkomsten bestond.
Dit geeft een aanwijzing dat hier inderdaad sprake is van het ontstaan van resistentie
van de mijten tegen dit middel.
In een veldproef werd de werking van tetrasul (0,1% Animert) op deze stam vergeleken met dicofol (0,125°/o Kelthane) en chloorbenside (0,1 %>Chlorocide). De resultaten van deze veldproef staan vermeld in tabel 43. Daaruit blijkt, dat tetrasul nog
wel enige werking tegen fruitspint uitoefende, maar de werking bleef toch duidelijk
beneden de verwachting. Alleen dicofol bereikte hier tot twee à drie weken na de
behandeling een afdoend resultaat. Met chloorbenside werd eveneens een zeer matig
resultaat bereikt; in voorgaande jaren was op deze stam reeds verscheidene malen
met dit middel gespoten.
De conclusie uit deze resultaten kan zijn dat er inderdaad een begin van resistentieontwikkeling tegen tetrasul aantoonbaar was. Vermoedelijk komt dit nog maar op een
zeer beperkt aantal bedrijven voor.

Tabel 42. Werking van tetrasul op het uitkomen van eieren van van resistentie verdachte
mijten(A)envannormaalgevoelige mijten(B)
Table 42. Viability of eggs of M. ulmi suspected of being resistant to tetrasul (A) and of a
non-resistant strain (B)
Mijten-herkomst

Aantal eieren
gelegd ijdens
verblijf op
residu
Number of eggs
laid during the
exposure to the
residue

Percentage
uitgekomen

Aantal eieren
gelegd na verblijf
op residu

Percentage
uitgekomen

Percentage
hatched

Number of eggs
laid after exposure
to the residue

Percentage
hatched

50 mijten/mites A

185

28

136

78

50 mijten/mites,

172

0

129

5

169

98

132

92

Origin of the mites

B

50 mijten/mites A
Blanco/Untreated
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Tabel 43. Invloed van verschillende acariciden op een mijtenstam die vermoedelijk resistentie
tegen tetrasul bezit
Table 43. Effect of some acaricides on a strain of M. ulmi suspected of having developed
resistance to tetrasul
Aantal mijten per 50 bladeren
Behandeling
Number of mites per 50 leaves
Treatment
na 5 dagen
na 36 dagen
na 15 dagen
na 24 dagen

Tetrasul (0,1°/o Animert)
Chloorbenside (0,1 °/o Chlorocide)
Dicofol (0,125%>Kelthane)
Onbehandeld/Untreated

after 5 days

after 15 days

after 24 days

after
36 days

25
39
18
36

38
42
5
59

37
51
4
72

49
61
22
138

GEVOELIGHEID VAN DE MIJTEN VOOR DINOCAP ( = KARATHANE)

Evenals in voorgaande jaren werd door verscheidene fruittelers opgemerkt dat de
toepassing van dinocap voor de bestrijding van appelmeeldauw minder goede resultaten opleverde ten aanzien van de bestrijding van de fruitspintmijt.
Laboratoriumproeven en veldproeven toonden echter aan dat er nog geen sprake
was van resistentie-ontwikkeling tegen dit middel.
TOETSING VAN NIEUWE MIDDELEN

Twee nieuwe middelen, onder no. 4000 en 4001 werden in een veldproef getoetst op
een stam welke resistentie tegen chloorbenside vertoonde. Als vergelijkingsmiddelen
werden tetrasul en chloorbenside gebruikt. De resultaten van deze veldproef zijn
samengevat in tabel 44. Daaruit blijkt, dat de middelen no. 4000 en tetrasul een
gelijkwaardige bestrijding van de fruitspintmijt bereikten. Het middel no. 4001 vertoonde een geringe werking; vermoedelijk is de werkingsduur van dit preparaat
korter dan van no. 4000. Uit de resultaten verkregen na de behandeling met chloorbenside blijkt dat hier inderdaad sprake is van een duidelijke resistentie tegen dit
middel.
INVLOED VAN CARBARYL OP DEVERMEERDERING VAN DE FRUITSPINTMIJT
In de literatuur wordt door verschillende onderzoekers melding gemaakt van de
stimulerende invloed van carbaryl op de vermeerdering van verschillende soorten
spintmijten, zoals dat ook bekend is van DDT.
Daar carbaryl voor de bestrijding van de fruitmot en van bladrollers, en eventueel
voor chemische bloemdunning in aanmerking komt, leek het wenselijk onder Nederlandse omstandigheden de reactie van de fruitspintmijt op een behandeling met dit
middel na te gaan. In 1963 kon in een proef geen stimulerend effect van carbaryl
op de vermeerdering van de fruitspintmijt worden waargenomen. De proeven werden in 1964 voortgezet en uitgebreid met een behandeling met DDT. Een deel van
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Tabel 44. De werking van de preparaten no. 4000 en no. 4001opeenchloorbenside resistente
stam. Spuitdatum 5 juni 1964
Table 44. Effects of the experimental acaricides no. 4000 and no. 4001 on a chlorobensideresistant strain of M. ulmi. Date of spraying 5 June 1964

Aantal mijten per 100bladeren
Number of mites on 100leaves

Behandeling
Treatment
0,1*/« no. 4000
0,1 %> no. 4001
Tetrasul (0,1 °/o Animert)
Chloorbenside (0,1 %> Chlorocide)
Onbehandeld/Untreated

na 5 dagen
after 5 days

na 20 dagen
after 20 days

na 40 dagen
after 40 days

20
41
18
40
60

14
18
10
120
135

2
60
0
98
115

de tellingen staat vermeld in tabel 45. Het blijkt dat er geen verschil was tussen
het aantal mijten per blad op de met carbaryl behandelde en de onbehandelde
bomen. De met DDT behandelde bomen hadden wel een duidelijk hoger aantal
mijten; dit is geheel in overeenstemming met eerder verkregen resultaten. Roofvijanden kwamen op deze bomen niet voor; het waargenomen effect was dus een
direct gevolg van de DDT op de spintmijten.
Tabel 45. Gemiddeld aantal mijten per blad na behandeling met carbaryl of DDT op 28 mei
en 9 juni 1964
Table 45. Mean number of mites per leaf after treatment with carbaryl or DDT on 25 May
and 9 June 1964

Behandeling
Treatment
0,1 °/o AArupsin 5 0 % (carbaryl)
0,05°/oDDT 50°/o
Onbehandeld/Untreated

23 juni/June
18,4
22,3
15,4

27 juli/July
12,5
42,7
16,3

24 augustus/August
172,0
315,6
168,5

BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT
DE AFNAME VAN HET AANTAL ROOFMIJTEN IN DE WINTER

Het is opvallend dat roofmijten in het voorjaar steeds schaars aanwezig zijn. Verschillende onderzoekers menen dat gedurende de wintermaanden een hoge sterfte
onder de overwinterende wijfjes optreedt. Bij onze inventarisaties in de wintermaanden werden echter slechts zelden dode exemplaren in de overwinteringsplaatsen
aangetroffen. Regelmatige waarnemingen gedurende de periode december 1963 tot
maart 1964 aan mijten in natuurlijke overwinteringsplaatsen (spinsels van bladrollers,
losse schorsschubben, kankerwonden etc.) en aan mijten in kunstmatige overwinteringsplaatsen (jute vangbandjes) leverden de in tabel 46 vermelde gegevens op. Uit
deze tabel blijkt dat de sterfte gedurende de winter gering was; ook bleek er geen
verschil te zijn in sterfte in de natuurlijke of in de kunstmatige overwinterings-
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Tabel 46. Aantallen levende (I) en dode (d) roofmijten in natuurlijke en kunstmatige overwinteringsplaatsen in de periode december 1963-maart 1964
Table 46. Number of living (I) and dead (d) predatory mites in natural and artificial hibernation sites during the period December 1963-March 1964
Overwinteringsplaats
Hibernation site

Kunstmatig/Artificial
Natuurlij k/Natural

13-12-1963

22-1-1964

20-2-1964

17-3-1964

l.

d.

1.

d.

1.

d.

1.

d.

115
121

5
4

104
112

4
6

119
110

5
2

105
117

3
4

plaatsen. Wel bleek dat het in de nawinter steeds moeilijker werd voldoende
natuurlijke overwinteringsplaatsen voor de monstername te verzamelen. Door regen
an wind verweren ongetwijfeld veel van deze plaatsen. De afname van de aantallen
mijten zou dan geweten moeten worden aan de afname van de overwinteringsplaatsen; met het verweren van deze schuilplaatsen gaat dan uiteraard ook een deel
van de aanwezige mijten verloren.
INVLOED VAN ROOFMIJTEN OP DE POPULATIE-ONTWIKKELING VAN DE
FRUITSPINTMIJT

Mej. Ir. D. Kropczinska verrichtte onderzoek over de betekenis van roofmijten op de
populatie-ontwikkeling van de fruitspintmijt onder kasomstandigheden. Uit haar
onderzoek bleek dat de roofmijt Typhlodromus (A.) potentillae Garman de ontwikkeling van een schadelijke dichtheid van de fruitspintmijt geheel kan voorkomen.
Mej. Ir. D. Kropczinska verrichtte ook waarnemingen over relaties van de fruitspintmijt en roofmijten onder veldomstandigheden. Hierbij werd de invloed van de roofmijten op de ontwikkeling van de fruitspintmijt nagegaan en werd onderzocht of de
verdeling van de roofmijten over de boom door de dichtheid van de prooi wordt beïnvloed. Voor dit onderzoek werd een aantal kleine appelboompjes met een zeer lage
dichtheid van de fruitspintmijt en een zeer lage dichtheid aan roofmijten geïnfecteerd
met de fruitspintmijt en met de roofmijt Typhlodromus potentillae in verschillende
verhoudingen. De volgende combinaties werden daarbij verkregen:
Serie no.
1
2
3
4
5
6

Dichtheid fruitspintmijt
laag
laag
matig
matig
hoog
hoog

Dichtheid roofmijt
hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag

Op de boompjes werden voor de dichtheid van de fruitspintmijt „matig" 500 mijten
en voor de dichtheid „hoog" 1000 mijten overgebracht. De dichtheid van de roofmijten
werd verhoogd door 100 vrouwtjes in het centrum van de boom aan te brengen.
Uit het onderzoek bleek dat de populatie van de fruitspintmijt bij de series 1 en 2 het
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gehele seizoen laag bleef. Bij de series 3 en 5 bleek dat de ontwikkeling van de fruitspintpopulatie zeer sterk geremd werd door de roofmijten; een schadelijk niveau werd
niet bereikt. Bij de series 4 en 6 bereikte de fruitspintmijt wel een schadelijk niveau;
de aanwezige roofmijten ontwikkelden zich wel tot een redelijk hoge dichtheid doch
deze werd te laat in het seizoen bereikt om de ontwikkeling van de fruitspintmijt te
verhinderen.
DE ECOLOGISCHE BETEKENIS VANROOFWANTSEN IN DE BOOMGAARD

Met ingang van 1964werd, als aanvulling op het onderzoek over de invloed van roofmijten op de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt, begonnen met waarnemingen over het voorkomen van roofwantsen in boomgaarden. In 1964 werden
waarnemingen over de fenologie van roofwantsen verricht in de periode van half
maart tot begin november. Voor deze waarnemingen werd gebruik gemaakt van de
klopmethode. Een aantal takken werd boven een wit net van 1 m 2 afgeklopt; alle
wantsenlarven en volwassen wantsen werden verzameld en in het laboratorium uitgezocht.
Later in het seizoen werd de klopmethode volgens Steiner toegepast waarbij gebruik
gemaakt wordt van een trechtervormig klopnet van plasticfolie. De gevangen dieren
kwamen terecht in een aan dit knopnet geschroefde jampot waardoor het uitzoeken
van de verzamelde wantsen sterk vereenvoudigd werd. Hoewel tegenover dit voordeel
ook enkele nadelen staan kan met deze methode toch een goede indruk van de fenologie der roofwantsen verkregen worden.
FENOLOGIE DERROOFWANTSEN IN DE BOOMGAARD

Waarnemingen over het verschijnen van larven en volwassen wantsen werden regelmatig verricht op drie percelen, namelijk te 's-Heerenhoek, te Serooskerke en te
Lienden. Daar de resultaten op deze drie percelen goed overeenstemmen worden zij
hier gezamenlijk behandeld.
Anthocoris nemorum L. was als larve de gehele zomer op de boom aanwezig. Attractotomus mali was als larve gedurende de maand juni; het was opvallend dat de larven
van deze soort massaal verschenen en ook vrij plotseling weer afwezig waren. Phytocoris-soorten waren gedurende een lange periode aanwezig.
Blepharidopterus
angulatus werd vanaf eind juni tot eind augustus als larve aangetroffen. Opvallend
was dat de soort Heterotoma meriopterum wel als larve doch niet als volwassen dier
op de boom werd aangetroffen.
Opvallend was verder dat in de ondergroei, en wel voornamelijk op brandnetel vrij
grote aantallen larven van Anthocoris nemorum werden aangetroffen. Dit kan samenhangen met de hoeveelheid prooi die hier aanwezig was maar het is ook niet uitgesloten dat de brandnetel een meer geschikt substraat voor de afzetting van de
eieren is. Dit is nog niet nader onderzocht.
De resultaten over de periode van voorkomen der volwassen wantsen leiden tot de
volgende conclusies. Anthocoris nemorum L. is gedurende de periode van half maart
tot begin november op de bomen aanwezig geweest. Malococoris chlorizans verscheen
eind juli en bleef aanwezig tot eind september. Phytocoris dimidiatus en P. ulmi
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Afb. 24. Opvangtrechters voor insekten en mijten, die, na behandeling van de bomen met bestrijdingsmiddelen, van de bomen vallen.
Pig. 24. Funnel for collecting insects and mites falling from the trees after treatment of the latter with
pesticides.

kwamen vanaf de tweede helft juni tot eind september voor. Attractotomus mali
kwam voor van half juni tot half augustus. Ook hier was het opvallend dat deze soort
vrij plotseling in grote aantallen aanwezig is en ook weer vrij plotseling verdween.
Blepharidopterus angulatus verscheen begin juli en bleef aanwezig tot omstreeks
half oktober.
Ortus-soorten bleken gedurende een groot deel van de waarnemingsperiode voor te
komen; speciaal in juli en begin augustus werden vrij grote aantallen aangetroffen.
INVLOED VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP ROOFWANTSEN

De invloed van bestrijdingsmiddelen op de biocoenose van appelbomen werd in veldproeven onderzocht volgens de „trechtermethode" welke door Dr. Steiner te Stuttgart
werd ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van trechters welke vervaardigd
zija van plasticfolie (afb. 24). Aan deze trechters wordt een verzamelpot geschroefd.
Deze trechters werden direct na de behandeling van de bomen met de te onderzoeken
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middelen in de bomen aangebracht. Door regelmatige controles kon een goed inzicht
verkregen worden van de soorten en de aantallen van de insekten die door de toegepaste middelen werden gedood. Een bezwaar van deze methode is dat het aantal
van de in bomen aanwezige soorten en hun onderlinge verhoudingen niet bekend is,
zodat het aantal in de trechters opgevangen exemplaren niet in een percentage van
de oorspronkelijke aanwezige aantallen is uit te drukken.
De invloed van een bespuiting met enige insekticiden op roofwantsen in 25-jarige
bomen Schone van Boskoop is in tabel 47 weergegeven. Daaruit blijkt dat 0,1 %
Undeen en 0,06% parathion 25% een zeer schadelijke invloed op Orius-soorten en
Anthocoris nemorum hadden; endosulfan (0,2% Thiodan) en carbaryl (0,1% AArupsin
50%) hadden een duidelijk minder schadelijke werking.
Tabel 47. Invloed van insekticiden op roofwantsen (Orius-soorten en Anthocoris nemorum
L.)
Table 47. Effects of insecticides on predatory bugs (Orius-species and Anthocoris nemorum
L.)
Behandeling op 28 juli 1964 met
Treatment on 28 July 1964 with

Aantallen gedode roofwantsen *)
Number of killed predatory Dugs i)
Orius-soorten
Volwassen
dieren
Adults

Carbaryl (0,1% AArupsin 50%)
0,1 % Undeen
Endosulfan (0,2% Thiodan)
0,08°/o parathion 25 %
Onbehandeld/Untreated

2
6
1
9
0

Larvae

A. nemorum
Volwassen
dieren
Adults

4
40
7
20
0

1
5
0
3
0

Larven

Larven
Larvae

33
44
13
35
0

!) Controles op 28, 29, 30 en 31 juli/Investigations on 28, 29, 30 and 31 July

De resultaten van een veldproef over de invloed van een aantal meeldauwbestrijdingsmiddelen op roofwantsen zijn vermeld in tabel 48. In deze proef bleek 0,06% Karathane WP weinig schadelijk voor Orius-soorten en Anthocoris nemorum te zijn geweest. De overige middelen, in het bijzonder 0,03% Morestan veroorzaakten een hoge
sterfte, zowel van de volwassen dieren als van de larven. Van Wepsyn 155 WP en
Morestan is bekend dat zij behalve tegen meeldauw ook werking tegen respectievelijk
bladluizen en de fruitspintmijt bezitten.
Uit deze proeven bleek dus dat een deel van de meest gebruikte insekticiden en een
deel van de meeldauwfungiciden een schadelijke werking op de roofwantsen Orius sp.
en Anthocoris nemorum bezitten. Het is uit deze proeven niet af te leiden of deze
invloed berust op contactwerking of dat deze via de prooi gaat.
Voordat een meer volledig inzicht in de invloed van allerlei bestrijdingsmiddelen op
de biocoenose kan worden verkregen dient de trechtermethode verder uitgewerkt te
worden.
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Tabel 48. Invloed van meeldauwfungiciden op roofwantsen (Orius-soorten en Anthocoris
nemorum L.)
Table 48. Effects of mildew fungicides on predatory bugs (Orius-species and Anthocoris
nemorum L.)
Behandeling op 25 augustus met
Treatment on 25 August with

0,06% Karathane wp
0,1 °/o Wepsyn 155 WP
0,03%> Morestan
0,25°/o spuitzwavel/wettable sulfur
0,1 °/o Acricid 25 %>
Onbehandeld/Untreated

Aantallen gedode roofwantsen i)
Number of killed predatory bugs i)
Volwassen
dieren
Adults

3
16
26
16
12
1

Larven
Larvae

Volwassen
dieren
Adults

Larven
Larvae

6
10
13
8
3
2

1
4
6
7
3
2

2
2
18
3
0
1

1) Controles op 25, 26, 27, 28 en 31 augustus
Investigations on 25, 26, 27, 28 and 31 August

PROEFVELD KLOETINGE

De opzet van dit proefveld is beschreven in het jaarverslag 1962, biz. 88. In 1964
werden de waarnemingen volgens het oorspronkelijke schema uitgevoerd. Drs. D. J.
de Jong verrichtte waarnemingen over schadelijke insekten en hun parasitering (zie
blz. 104 van dit jaarverslag); de samensteller van dit verslag verrichtte waarnemingen
over het populatieverloop van de fruitspintmijt en het voorkomen van roofvijanden.
Voor het volledig spuitschema zij hier verwezen naar het verslag van Drs. D. J. de
Jong (zie blz. 104 van dit jaarverslag); hier zij alleen vermeld dat de volgende acariciden gebruikt werden: tetrasul (0,1*70 Animert) op 16 mei, dicofol (0,125°/o Kelthane)
op 7 juli (alle rassen), 19 juli (alle rassen behalve de Perzikrode Zomerappel) en op
12 augustus (alleen de Perzikrode Zomerappel).
Er werd slechts eenmaal met tetrasul gespoten, omdat het aantal wintereieren van
de fruitspintmijt van dien aard was, dat geen ernstige aantasting vroeg in het seizoen
verwacht behoefde te worden. Eind juni begin juli werd op alle rassen een zodanige
uitbreiding waargenomen, dat het nodig was een behandeling met Kelthane uit te
voeren. Deze behandeling werd herhaald op 29 juli behalve op het ras Perzikrode
Zomerappel; hierop werd de tweede behandeling uitgevoerd op 29 augustus. Deze
behandelingen hebben een goed resultaat opgeleverd.
Op het ras James Grieve in het G-perceel werd in januari een groot aantal jute
vangbandjes met roofmijten aangebracht. Om de voedselvoorraad voor de roofmijten niet ongunstig te beïnvloeden werd dit ras in het G-perceel op 16 mei niet
behandeld met tetrasul. Gedurende de gehele zomer werd gelet op het voorkomen van
roofmijten op deze bomen. Het bleek dat de infectie geslaagd was; eind mei tot begin
juni werden de roofmijten op de bladeren aangetroffen. Na de eerste behandeling met
Kelthane nam het aantal roofmijten duidelijk af; er vond ook geen herstel meer
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plaats. Deze blijvende afname was waarschijnlijk toe te schrijven aan de doding van
de fruitspintmijt door de Kelthane waardoor de roofmijten hun voedselvoorraad
vrijwel geheel ontnomen werd.
PROEFVELD „THEDINGSWEERT" BIJTIEL

In dit proefveld verrichtte Dr. H. H. Evenhuis, I.P.O. Wageningen, waarnemingen
over bladluizen en hun parasieten. De samensteller van dit verslag verrichtte waarnemingen over het populatieverloop van de fruitspintmijt en het voorkomen van roofvijanden.
In het oorspronkelijk biologisch-dynamisch behandelde perceel bleek dat mijtensoorten welke andere jaren in redelijke aantallen voorkwamen (Phytoseiidae, Tarsonemus sp., Tydeus sp. en Vasates schlechtendali) nu vrijwel geheel ontbraken. Wel
kwam de fruitspintmijt hier aanvankelijk in grote aantallen voor. Deze werd eind
mei bestreden door een behandeling met tetrasul (Animert).
In de percelen N (normaal behandeld) en G (gewijzigd behandeld) kwam de fruitspintmijt in gelijke mate voor. Roofmijten en roofwantsen werden slechts zeer sporadisch aangetroffen.
PROEFVELD „DE SCHUILENBURG" BIJ LIENDEN

Met ingang van 1964 kon het nieuwe proefveld „de Schuilenburg" bij Lienden in gebruik worden genomen. Op dit perceel komt een kleine appelaanplant voor waarin
waarnemingen verricht konden worden over de ontwikkeling van de fruitspintpopulatie en het voorkomen van roofvijanden van de fruitspintmijt. Het proefveld
werd in 1964 verzorgd door de Proeftuin „Boom en Vrucht" te Kesteren.
Het spuitschema was zeer beperkt. Appelschurft werd bestreden met behulp van
captan, appelmeeldauw met Wepsyn 155 WP en tegen de fruitspintmijt werd op
15 mei tetrasul (0,1%>Animert) toegepast.
De waarnemingen over het populatieverloop van de fruitspintmijt toonden aan dat
gedurende vrijwel het gehele seizoen een lage dichtheid aanwezig was. Roofmijten
kwamen gedurende het gehele seizoen in matige aantallen voor.

119

BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
IN DE FRUITTEELT
Ir. R. K. ELEMA

BEGROTING VAN DE KOSTEN VAN GRONDBEWERKING
In het verslagjaar is een onderzoek ingesteld naar de kosten van verschillende
methoden van grondbewerking. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de invloed
van chemische onkruidbestrijding op de kosten en de arbeidsbehoefte van de grondbewerking. Deze begrotingen zijn uitgevoerd voor een fruitteeltbedrij f van 8 ha.
Hierbij is uitgegaan van de hieronder in het kort weergegeven methoden van bodembehandeling.
A. volvelds zwart tot juli, daarna laat men het onkruid groeien, dat zonodig in de
herfst nog met de cirkelmaaier wordt gemaaid;
B. grasstrokencultuur (2 m gras, 2 m zwart), waarbij de boomstrook tot juli met
frees en cultivator wordt bewerkt. De grasstrook wordt met de cirkelmaaier gemaaid, zonodig wordt in de herfst nog een keer met de cirkelmaaier met
zwenkende schijf alles gemaaid;
C. grasstrokencultuur (2 m gras, 2 m zwart), waarbij de gehele boomstrook tot juli
chemisch onkruidvrij wordt gehouden. Verder als B;
D. grasstrokencultuur (2 m gras, 2 m zwart), waarbij een strookje van 50 cm breed
langs de bomen chemisch onkruidvrij wordt gehouden. De rest van de zwarte
strook wordt met frees en cultivator tot juli zwart gehouden. Verder als B;
E. brede grasstroken (3 m) en smalle zwarte strookjes (1 m), die chemisch onkruidvrij worden gehouden. Het gras wordt gemaaid met de cirkelmaaier;
F. volvelds gras, dat wordt gemaaid met cirkelmaaier met zwenkende schijf.
DE UITKOMSTEN

De begrote jaarkosten van de hier met elkaar vergeleken methoden van grondbewerking zijn opgenomen in tabel 49. Hierbij is steeds uitgegaan van op tijd uitgevoerde bewerkingen. Met extra werk tengevolge van ongunstig weer is geen
rekening gehouden, zodat de kosten door velerlei omstandigheden met name bij de
mechanische grondbewerking gemakkelijk hoger kunnen zijn. Er is uitgegaan van
schoon land. Met name voor land, dat sterk bezet is met wortelonkruiden zullen de
kosten hoger zijn.
In deze berekeningen zijn de arbeidskosten per uur gesteld op ƒ 3,50 en de variabele
kosten van een trekkeruur met bijbehorende werktuigen op ƒ 2,50. Er is verondersteld
dat de levensduur van de werktuigen niet van de mate van gebruik afhangt, zodat een
groot deel van de werktuigkosten niet als variabele jaarkosten is beschouwd. Verder
is aangenomen, dat een grasbedekking per ha ƒ 100,— extra aan bemestingskosten
(stikstof) eist.
Uit de kostenvergelijking blijkt dat er tussen de verschillende methoden aanzienlijke
verschillen in arbeidskosten bestaan. De verschillen in variabele machinekosten, dat
zijn de kosten voor onderhoud en brandstof van trekker en werktuig, zijn absoluut
gezien niet groot, evenmin als die van de „vaste" machinekosten. De kosten van de
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en van de extra stikstof nodig voor een gehele
of gedeeltelijke grasbedekking, maken een wezenlijk deel uit van de kosten van de
betreffende wijze van bodembehandeling.
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De volledige grasmat (F) blijkt het goedkoopst te zijn en, zoals te verwachten was, de
grasstrokencultuur, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijding (B), het duurst.
De overige methoden van grondbewerking nemen een tussenpositie in.
Tabel 49. De jaarlijkse kosten per ha van verschillende manieren van bodembehandeling
(At/m F)opeenfruitbedrijf van8ha
Table 49. The annual costs per ha of different methods of soil management(A-F) on a 8 ha
fruit holding
Kosten bestanddelen
Components of costs

Arbeidskosten
Labour costs
Variabele machinekosten
Variable machine costs
Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
Chemical weedkillers
Stikstof voor de grasmat
Nitrogen for the grass cover
Totale variabele kosten
Total variable costs
Vaste machinekosten van maaien grondbewerkingswerktuigen
Fixed machine costs for mowing
and cultivation implements
Totale jaarkosten/ha
Total annual costs per ha

A

B

C

199,50

199,50

65—

60—

•

—

—

D
66,50

E

F

101,50

77—

98—

30—

62,50

45 —

45-

—

130—

32,50

65—

—

50—

50—

50—

75—

100—

264,50

309,50

276,50

246,50

262,—

243-

108,—

108,—

73,—

118,—

73,—

63,-

335,—

306—

372,50

417,50

349,50

364,50

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

In de kostenbegroting is uitgegaan van middelen, die in de praktijk reeds uitgebreid
ingang gevonden hebben, ni. simazin en paraquat. Hierbij is gedacht aan een behandeling in maart/april met 2 kg simazin gemengd met 3 1paraquat per ha te bespuiten
oppervlakte. Begin juni wordt nog eens gespoten tegen 3 1paraquat per ha. Een deel
van de kosten van het in handwerk bestrijden van lastig te verdelgen wortelonkruiden
kan ook worden aangewend voor het pleksgewijs spuiten van deze onkruiden met
groeistoffen.
In hoeverre deze onkruidbestrijdingsmiddelen in de toekomst zullen worden vervangen door nieuwe middelen met een meer specifieke werking is moeilijk te voorspellen. Waarschijnlijk zal in 1965 paraquat door een aantal telers worden vervangen
door amitrol, een middel met sterkere werking op wortelonkruiden. Laatstgenoemd
middel mag in vruchtdragende percelen echter alleen vóór de bloei en na de pluk
worden toegepast.
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MACHINEKOSTEN

Voor de mechanische grondbewerking zijn werktuigen nodig zoals verstekfrees en
verstekcultivator. Hieraan zijn per bedrijf vaste jaarkosten verbonden, die per ha
uitgedrukt sterk afhankelijk zijn van de bedrijfsgrootte. Voor een bedrijf van 4 ha
komen deze werktuigkosten op ca. ƒ75,— per ha; voor een bedrijfsgrootte van 8 resp.
12 ha neemt dit bedrag tot ƒ 43,— resp. ƒ 30.— per ha af.
Voor een fruitteler, die reeds over deze werktuigen beschikt is het voordeel van
chemische onkruidbestrijding, waarbij deze werktuigen niet meer gebruikt worden,
minder groot, omdat buitengebruikstelling hiervan vermogensverlies betekent. Denkt
men de werktuigen nog beschikbaar te houden, dan zijn er jaarlijks behalve de kosten
voor de chemische onkruidbestrijding ook nog de kosten voor rente en afschrijving
van de werktuigen. Verder wordt het duidelijk dat chemische onkruidbestrijding,
waarvoor nauwelijks speciale machines nodig zijn, aantrekkelijk is voor kleine bedrijven, omdat daar relatief hoge werktuigkosten kunnen worden uitgespaard.

HET ARBEIDSASPECT

In tabel 50 is aangegeven hoeveel uren arbeid er bij de genoemde methoden van
grondbewerking begroot zijn en in hoeverre dit handwerk betreft, zoals wieden en
maaien met de zeis. Hieruit blijkt duidelijk dat bij de grasstrokencultuur chemische
onkruidbestrijding veel arbeid, en met name handwerk, uitspaart. Hoewel deze arbeid
meestal niet valt in perioden, dat het extra druk is op het fruitbedrijf, kan deze
arbeid toch vaak nuttig aan andere werkzaamheden worden besteed, zoals verzorging
van de bomen en eventueel dunnen. Dit arbeidsaspect treedt des te meer naar voren,
naar mate het weer ongunstiger is. Bij nat weer heeft een mechanische onkruidbestrijding vaak onvoldoende effect, wat dan vaak met extra handwerk moet worden
opgevangen.

Tabel 50. Arbeids- en trekkeruren voor de verschillende methoden van bodembehandeling.
Voor verklaring A t/m F zie tekst
Table 50. Man and tractor hours for the different methodsofsoilmanagement.Forexplanation
A-F see text

Arbeidsuren
Man hours
waarvan met machine
of which with machines
waarvan handwerk
of which by hand
Trekkeruren
Tractor hours

A

B

c

D

E

F

57

57

19

29

22

28

32

32

12

25

18

18

25

25

7

4

4

10

26

24

12

25

18

18
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KEUZE VAN GRONDBEWERKINGSMETHODE

Vaak hebben andere dan de tot dusver genoemde factoren grote invloed op de keus
van de methode van grondbewerking. Zo bepalen droogtegevoeligheid van de grond
en wateroverlast in belangrijke mate in hoeverre gras als permanente bodembegroeiing toelaatbaar resp. wenselijk is.
Op lichte gronden houdt men daarom de grond vaak zwart, terwijl op zware klei een
volledige grasmat veelal de beste oplossing is. Verder kunnen de kansen op muizenschade en op nachtvorst in het voorjaar redenen zijn om af te zien van een grasbedekking.
Behalve de begrote kostenverschillen zijn de aanwezigheid van werktuigen, de arbeidsbezetting en soms de weersomstandigheden op het moment, redenen tot een bepaalde
keus. In het algemeen is men met chemische middelen, zeker voor het strookje langs
bomen, minder afhankelijk van het weer. Een behandeling waarbij een groot deel van
de grond met chemische middelen wordt behandeld (C) is gemakkelijk in uitvoering,
maar het is nog de vraag of dit niet een te sterke selectie op weinig gevoelige
onkruiden geeft en in hoeverre bepaalde via de bodem werkende middelen op de
lange duur toch invloed kunnen hebben op de groei van de vruchtbomen.
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RESEARCH STATION FOR OUTDOOR FRUIT
CULTURE

ANNUALREPORT1964
SUMMARY

THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
S. J. WERTHEIM and G. TOORENAAR
TREE-SHAPE TRIAL WITH APPLE
In 1956/1957 a tree-shape trial was planted with the varieties Cox's Orange Pippin
ana Golden Delicious, both on MIX and M I I rootstocks. Four tree-shapes are compared: spindle bush, flattened spindle bush, free hedge, and regulated hedge. Yields
up to and including 1964 are given in Table 1 (kg/tree and tons/ha).
For Cox's on M IX the regulated hedge appeared to be the most productive as far as
yield per tree is concerned; per hectare the free hedge was most productive with the
exception of 1964 when the spindle bush showed the highest yield. From 1958 to 1964
the free hedge yielded 47%> more than the spindle bush, 48% more than the flattened
spindle bush, and 22°/omore than the regulated hedge. In all these years, fruit quality
on free-hedge trees was excellent.
For Cox's on M II the free hedge was also the most productive in the experimental
period. This tree-shape yielded 29%>more than the spindle bush, 33%> more than the
flattened spindle bush, and 9°/o more than the regulated hedge. Fruit quality was
also excellent on free-hedge trees.
No pruning (free hedge) or little pruning (regulated hedge) is obviously good for early
fruitfulness of Cox's.
The highest yielding tree-shape for Golden Delicious on M I X was the regulated
hedge. This tree-shape yielded 12%>more than the spindle bush, 16°/o more than the
flattened spindle bush, and 2 0 % more than the free hedge. The free-hedge is
apparently not a good tree-shape for Golden Delicious. Lack of pruning causes many
drooping branches with a higher percentage of smaller fruits than is obtained with
other tree-shapes.
For Golden Delicious on MII the regulated hedge was also the best tree-shape. In
the years 1958-1964 it even yielded 63°/o more than the spindle bush, 46°/omore than
the flattened spindle bush, and 28%>more than the free-hedge. The flat trees of the
regulated hedge assured good exposure of the fruits to light, as a result of which
fruit quality was good.

TREE-SHAPE TRIAL WITH PEAR
In 1956/1957 a tree-shape trial was planted using the varieties Beurré Hardy and
Doyenné du Comice, both on Quince A rootstock. Four tree-shapes are compared:
spindle bush, flattened spindle bush, free hedge, and regulated hedge. During the
last few years the differences between spindle bush and flattened spindle bush disappeared, as have those between free and regulated hedge. Therefore, it is better to
speak here of hedges and spindle bushes. Yields of this trial in kg/tree and tons/ha
are given in Table 2. The first important yield of Beurré Hardy was obtained in
1963; the spindle bushes yielded more than the hedges. In 1964 this was reversed,
probably the hedges were pruned for the first time in the winter of 1963/1964.
With Doyenné du Comice the first yield of any importance came in 1964; with this
variety, too, the hedges yielded better than the spindle bushes. In this case also,
the first pruning of the hedges in 1963/1964 was probably the cause of the higher
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yield of the hedges. The reaction to this pruning was greater with Doyenné du Cornice
than with Beurré Hardy.
The pruning was done because the hedges had become too dense.
ROOTSTOCK TRIAL WITH APPLE

In 1960/1961 a rootstock trial was planted with four varieties: Stark Earliest, James
Grieve, Cox's Orange Pippin, and Golden Delicious. The rootstocks were MII, M VII,
MM 104, MM 106, MM 109, and MM 111, The design is a „one-tree plot" scheme, with
each variety-rootstock combination in 12 replications. Planting-distance is 5 x 3 m.
The first yields of the trees are given in Table 3. There were only small differences
between the trees on the rootstocks M II, MM 104, MM 106, and MM 109. Trees on
M VII and MM 111 had a somewhat lower yield. As these are first yields, no final
conclusions can be drawn from these figures.
In the winter of 1964/1965 trunk-girth was measured, as were tree height and breadth.
The relation between trunk-girth and length of extension growth in 1964 of Stark
Earliest is given in Fig. 2. From this Figure it is obvious that the trunk-girth is a
good measure of growth-vigour. Trunk-girth measurements are given in Table 4
together with the height and breadth of the tree. This last measurement was done
in two directions diagonally to the row direction, which is North-South.
The figures in Table 4 are the means of the results in these two directions. Trunkgirth measurements are also given in Fig. 3.
The sequence of the rootstocks from low to high vigour in this trial is as follows:
Stark Earliest
M VII, MM 111, MM 106. M II, MM 109, and MM 104.
James Grieve
M VII, MM 106, M II, MM 104, MM 111, and MM 109.
Cox's Orange Pippin
M VII, MM 111, MM 106, MM 104, M II, and MM 109.
Golden Delicious
MM 106, M II, M VII, MM 111, MM 104, and MM 109.
MM 104 and MM 109 were the most vigorous Malling-Merton rootstocks, MM 106
and MM 111 the weakest. Till now there are no striking advantages of the MMrootstocks over the commonly used M II as regards growth-vigour and productivity.
RESEARCH ON TOP FRUIT
S. J. WERTHEIM
POLLINATION

In 1964, experiments were started to determine the influence of wind on the
pollination of fruit trees. Rotatable pollen-catchers were used, consisting of glassslides between two horizontal planks. The catchers are provided with a wind vane
to keep the slides facing in the direction of the wind. About 1 cm 2 of each slide was
covered with vaseline. Every two or three days new slides were substituted and the
exposed ones examined for pollen grains under the microscope. Airborne pollen of
apple or pear was found during good weather and during full bloom of all the
varieties present in the orchard (Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Beurré
Hardy, and Doyenné du Comice). (See Table 5 and Fig. 4.) Differences in pollen
characters between these varieties of apple and pear could not be detected. Control
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slides with pollen collected directly from the flowers of each variety were available
for comparison. This method did not make it possible to determine whether the quantities of airborne pollen are sufficient for succesful pollination. Therefore, two
experiments were carried out in which branches were protected during bloom against
pollinating insects by means of insect-proof nylon cages (mesh about 1 mm 2 ). One
experiment was carried out on Golden Delicious (8 replications); one on Triomphe de
Vienne (30 replications). The results of these experiments are summarized in Table 6.
It appears from these figures that pollination without insects can lead to a good
fruit set in Golden Delicious. The experiment with Triomphe de Vienne was negative.
No fruits appeared on protected branches, but fruit set on control branches was also
low. Further experiments will be carried out to elucidate the influence of wind on
the pollination of fruit trees.

APPLICATION OF GIBBERELLIC ACID ON PEARS

Experiments with gibberellic acid (GA) gave favourable results on fruit set of the
Triomphe de Vienne variety of pear (Table 7). The GA was applied on 1 May, just
before full bloom. The mean fruit weight of fruits of GA-treated trees was lower
than of fruits of control trees, the former being parthenocarpic and smaller than
normal fruits of Triomphe de Vienne (Fig. 5). The mean shoot-length of trees treated
with 50 mg/1 GA was smaller than of trees which received other treatments, possibly
because there was less fruit set on control trees. In both experiments GA had a detrimental influence on flower bud formation, 25 mg/1 being less detrimental than
50 mg/1.
On Beurré Hardy, GA-treated trees bore fewer fruits than untreated trees. The
number of fruits per 100 clusters were, with 50 ppm: 39; with 25 ppm: 37, and on
control trees: 54.

CHEMICAL THINNING

Chemical fruit thinning on Golden Delicious apple trees with carbaryl (0.06 %,
0.09%, 0.12%, and 0.15% Tricarnam 50%) and the amid of a-naphtalene acetic
acid (NAD) (20, 25, 30 and 40 ppm) gave some promising results in 1964 (Table 9).
The successful treatments were as follows:
0.09% Tricarnam applied 14 or 21 days after full bloom,
0.12% and 0.15% Tricarnam applied 7, 14, or 21 days after full bloom,
20 and 25 ppm NAD applied 14 or 21 days after full bloom,
30 ppm NAD applied 7 or 14 days after full bloom, and
40 ppm NAD applied 7, 14, or 21 days after full bloom. None of the trees were overthinned. The mean fruit weight of fruits of unthinned branches of untreated trees
was 134 g; with hand thinning this value rose to 164 g. After succesful thinning
with carbaryl this value was 174 g; with NAD, 154 g. Therefore, application of carbaryl resulted in a higher mean fruit weight than application of NAD. Fruits of trees
not succesfully thinned with carbaryl had a mean fruit weight of 155 g, those treated
with NAD 148. The good thinning properties of carbaryl were first seen in this ex-
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périment with a dose of 0.09%; 0.06% appeared to be insufficient. More experience
with NAD will be required since this is the first experiment with this material in
The Netherlands.
The apple variety Benoni appeared much more difficult to thin. NAD applied at
different times during bloom (10, 15, and 20 ppm) and carbaryl applied at different
times after bloom (0.05%, 0.10%, and 0.15%) failed to produce results.
On the plum variety Czar, chemical thinning was more successful. Blossom thinning
with NAD (10, 15, and 20 ppm) and with lime sulphur (2.5%, 5% and 7.5%) during
full bloom, thinned considerably, the former less than the latter (Fig. 6). Although
thinning was about sufficient (NAD) or too strong (lime sulphur), correction with
hand thinning was necessary because too many fruits still hung in clusters. This
correction could be done rapidly. Fruit thinning with carbaryl after bloom remained
without success (Fig. 7). On Czar plum, chemical thinning during bloom is probably
more promising than after bloom.

MECHANICAL HARVESTING OF SOUR CHERRIES AND PLUMS

Experiments were started with mechanical harvesting of stone-fruits. A Wacker
Electro-shaker ES 8 was used (Fig. 9). This apparatus consists of a two-wheeled,
pneumatic-tyred cart, on which a motor (2.7 h.p.) and a generator (42 V) are fixed.
Two portable rammers can be connected to the generator. A rod with a branchhook is attacked to the rammer. By means of as switch on the rammer, the rod
with hook can be moved to and fro with a frequency of 1000 strokes per minute,
the stroke length being maximally 2". These shaking movements are transmitted
to the branch through the hook, thus shaking the fruits from the tree. The fruits
can be caught on a screen placed under the trees (Fig. 8).
Cherries could be shaken from the trees easily. The fruits were only slightly or not
at all damaged, depending on the variety. Most fruits were harvested without stalk.
Damage to the bark by the hook occurred; this is serious because such wounds
increase the chances of bacterial canker. Standard trees were too high for good
mechanical harvesting with the Wacker-shaker.
Sour cherries (Morellos) could also be harvested easily. Mature fruits were harvested
without stalks, immature fruits with stalks. It was not possible to harvest only the
mature fruits. Fruits were not damaged by falling on the screen; in fact, mechanically-harvested fruits were dryer than handpicked fruits. Bark damage by the
hook was again considerable. Rolling-down of the fruits to the lowest point on the
screen was not satisfactorily achieved.
Plums were readily shaken from the trees. No difficulties or damage occurred with
the Czar and Dubbele Boerewitte varieties. These varieties, however, have rather
firm fruits. The falling fruits bounce off the screen; another screen should therefore
be developed for plums. Small trees are the most suitable for mechanical harvesting.
The most urgent problems to be solved are a better hook to grip the branches and
a better screen to catch the fruits. The tree-shape must be adapted to mechanical
harvesting: the tree should not be too high; a certain trunk length is necessary.
Interplanting of berries must be avoided to facilitate working with the screen.
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THE EXPERIMENTAL GARDEN FOR SMALL FRUIT AT KAPELLE-BIEZELINGE AND
OTHER RESEARCH ON SMALL FRUIT
B. ROELOFSEN and L. GOEDEGEBURE
The year 1964 was excellent for the small-fruit growers. The yield per acre was high
for all the crops. Almost no damage by insects and pests was reported, except for a
serious outbreak of mildew on black and even red currants. Generally speaking,
prices were insufficient except for raspberries and blackberries. Prices for black
and red currants were especially low. As a matter of fact, many growers did not
harvest that fruit and more than 15°/o of the acreage was pulled up.
In the experimental garden for small fruit at Kapelle more than thirty trials were
carried out. Besides variety trials with strawberries and black currants (see Tables
12 and 15), much attention was paid to problems of rationalization and mechanization.
In this connection, the mechanical harvesting of black currants was tried out.
Greenhouse cultivation of strawberries is increasing in importance. In the heated
greenhouse of the experimental garden at Kapelle, cultivation of strawberries in
wooden boxes and beds was compared. The results are given in Table 11.
For blueberry cultivation, 1964 was also an excellent year. The fruit was good sized
and of a good flavour. The mean price at the most important auction market in
Venlo was 2.32 Dutch florins per kilo. Interest in this new crop is increasing, especially in the northeastern part of The Netherlands. A new and promising propagation method, developed by the Institute for Horticultural Plant Breeding (I.V.T.)
at Wageningen, nourish great hopes for a cheap supply of plants.
SOIL RESEARCH AND PLANT NUTRITION
SOIL MANAGEMENT
P. DELVER
The soil management trial at Wilhelminadorp with Golden Delicious and Cox's
Orange Pippin apples on rootstock M IX gave some interesting results in 1964.
Probably because of the high level of production (Table 18), the effects of sprinkling
were more distinct than in preceding years. Clean-cultivated plots and plots with
grass strips gave a mean effect of 14°/o and 27%>for the two varieties respectively.
For the grass plots these figures were 22°/o and 33%>. On the grass plots, nitrogen
placed in one meter wide bands along the tree rows, leaving two meter wide strips
unfertilized, gave a considerable drop in production as compared to plots where
nitrogen was broadcasted. It is believed that this effect was caused by limited uptake
of water by the roots under the unfertilized part of the grass cover.
In the trial field "Kuenens' Hof" at Wilhelminadorp with Lomb'artscalville apples
on grass plots, nitrogen fertilization was omitted for a period of 6 years. The trees
had attained a condition of extreme nitrogen deficiency: limited blossoming, low fruit
set, almost no shoot growth. The effect of plowing the grass sod under and of applying
two nitrogen dressings to part of the grass, on the growth, flowering, fruit set, and
the leaf composition has been studied in detail since 1963 (Table 19).
The trial at Wolphaartsdijk, where a number of grasses and grass mixtures are being
compared with respect to their suitability for grasstrip culture in orchards, was
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continued. Repeated soil sampling and testing showed some differences in nitrogen
consumption, suggesting that competition for nitrogen depends not only on the vigour
of the grass species but also on the more or less early development of the grass in
the springtime. Smooth-stalked meadow grass, for instance, consumed more nitrogen
during the period April-May than perennial rye-grass, although over the year the
latter shows a higher dry-matter production (Table 20).
Conference pears in a trial in a grass orchard at Heijningen showed some response
to nitrogen dressings between 62.5 and 500 kg N per ha. It is believed that a
detrimental effect of the highest dressing is prevented by the grass sward which
consumed the greater part of the nitrogen.
In a young apple orchard at Wilhelminadorp the effect of nitrogen fertilization on
either the clean-cultivated plots or the grass strips or both is being studied in a new
trial field. Under practical conditions the greater part of the mown grass containing considerable quantities of nitrogen (Table 21) falls on the clean-cultivated
parts. Therefore, it seems superfluous to fertilize these parts.
TIME OF NITROGEN APPLICATION

The trial with Golden Delicious apples on M IX in a grass orchard on silty clay soil
at Heijningen, where nitrogen is applied in various periods between November and
April, was continued. In 1964 no differences in apple yield could be observed. In the
preceding years, however, fertilization in December or January usually gave slightly
higher yields than fertilization in the springtime. Possibly in the long run the grass
cover reduces the differences between early and late fertilization: the direct effect
of late dressings may be rather low because of grass competition and a limited
penetration of nitrogen into the root-zone of the fruit tree, but late nitrogen results
in more mulch, rich in nitrogen. This mulch in the long run means a potential
indirect source of nitrogen.
In the same experiment it was proved by repeated soil testing that the quality of
the sward greatly influences competition: the nitrogen uptake of grass with many
weeds grown under shady circumstances is far lower than that of a thick sward
growing under more favourable light conditions.
In a similar field trial on permeable loamy sand at Gasselte, nitrogen fertilization
on 31 March gave the highest yield of Stark Earliest apples (Table 23). A higher
nitrogen dressing in this experiment had a favourable influence on grass production
and on leaf colour but not on the yield of the apple trees (Table 22). This may mean
that the yield was influenced more by fruit set than by shoot growth.
Monthly testing of different soil layers in eleven Golden Delicious orchards in Zeeland
was continued. The relatively dry spring had clearly hampered the penetration of
nitrogen into the deeper soil layers. Until heavy rain fell in June, 60%>of all nitrate
present up to a depth of 80 cm, was found in the top 20 cm of the soil.
POT EXPERIMENTS

In 1962 young M XI rootstocks were planted in sand poor in humus. In 1962, 1963
and 1964 the plants received either no nitrogen or nitrogen in all possible successive
combinations. Some of the plants were sprayed with a 2%> urea solution in the
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autumn of 1963. Urea gives the plant a considerable nitrogenous reserve which
manifests itself mainly in bigger and somewhat greener leaves (Fig. 21). The shoot
growth of plants that lack nitrogen clearly profits from nitrogen given in a previous
year.
In another experiment with M XI rootstocks the effect of one, two or four sprayings
with 2.4°/o, 1.2°/o, or 0.6°/o urea respectively, applied in different periods, was investigated (Table 25). Although there was a distinct influence on leaf colour, the
effect of urea did not equal that of nitrogen fertilization.
A pot experiment with Golden Delicious apples on M IX started in 1963 was continued. Nitrogen was given for one or two months in different periods of the year.
After the period of uptake the remaining nitrogen was leached out. Nitrogen uptake
in May is of paramount importance for fruit set (Table 24). Nitrogen uptake in August
or September means storage of nitrogen which may support fruit set in the following
year.
POST-HARVEST UREA SPRAY

Laxton's Superb apples sprayed with 2 % urea solutions in September and October
1963 showed no effect of urea on biennial bearing, although analyses of one-year
shoot samples indicated that urea had increased the nitrogen content of the woody
parts of the trees.
Two per cent urea sprayings in September 1964 on Jonathan apples on M XIII which
were heavily infected with the red spider mite resulted in a sudden leaf drop.
IRON DEFICIENCY CONTROL

Chelate 138 Fe (= Fe-EDDHA) applied to the soil in 1962 showed no after-effect on
apples and pears in 1964.
Sprayings with the iron-containing fungicide ferbam in 0.125*/o—0.4%> concentrations
carried out in the period 21 July—7 August had no effect.
In an iron-deficient pear orchard in 's-Heer Arendskerke, chelate 138 Fe applied
to the soil in a quantity of 9 gr/m 2 increased the shoot length by 24—54 "ID.
Data were collected concerning differences in susceptibility to iron chlorosis of apple
and pear varieties on different rootstocks.
PLANT ANALYSIS

An investigation on differences in mineral composition of leaves of a number of
apple and pear varieties was started. Two hundred and eighty five leaf samples
were collected troughout the country.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH
J. TROMP
POT EXPERIMENT 1963 WITH GOLDEN DELICIOUS

This pot experiment concerning the relation between growth and fertility as affected
by bending, three different quantities of nitrogen, and two times of nitrogen application, was continued. Shoot growth, percentage of flower buds, percentage of fruit
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set and percentage of June drop of the one year old shoots of each tree individually
were estimated. In addition, the shoot growth and the number of flowers and fruits
arising from each node was also noted. These detailed measurements will be repeated
in 1965. Final conclusions are not yet justified; only some general results are reported
here.
Table 26 shows that the influence of the quantity of nitrogen applied at the initiation
of flower buds is not clear. A "late" nitrogen gift compared with nitrogen given
"early" nearly always led to a reduction in both the number and the percentage of
flower buds.
The data in Table 27 suggest a strong effect of nitrogen on fruit set, especially when
the nitrogen is applied "late". However, since a large number of flowers usually
results in a low percentage of fruit set, and few flowers leads to a high percentage
of set, this effect cannot be attributed to a direct influence of nitrogen on fruit set
(Table 26). The June drop seemed hardly to be influenced by the different nitrogen
treatments (Table 27).
Nitrogen increased not only the yield in weight per tree but also the number of
fruits and the weight per fruit (Table 28). Nitrogen given "early" had a favourable
effect as compared to nitrogen applied "late". Comparison of Table 28 with Tables 26
and 27 shows that for the most part these effects are the result of the influence
of the different nitrogen treatments on fruit set.
No effect of bending on flower bud initiation and fruit set could be demonstrated
(Tables 26 and 27). The yield in weight and the number of fruits appeared somewhat
higher with bent trees than with untreated trees (Table 28). This may be explained
by a slight difference in June drop (Table 27).
POT EXPERIMENT 1964 WITH GOLDEN DELICIOUS

The aim of this second experiment is to determine the time of the year in which
flower bud initiation takes place. Anticipating the possible result of pot experiment
1963, i.e. that the bending of shoots affects flower bud initiation, ten trees at a time
were placed horizontally during seven successive periods of five weeks each from
April to December (Fig. 16). One control group of ten trees was kept in the upright
position throughout. In view of the results of the 1963 pot experiment concerning
bending, expectation concerning this experiment does not run high.
AMIDE AND AMINO ACID COMPOSITION OF THE XYLEM-SAP OF GOLDEN DELICIOUS

In order to study possible changes in xylem-sap composition in relation to time,
about 60 shoot samples were collected in the course of 1964. The frequency of
sampling varied from once per 14 days in February to three times per week in May,
June, and July. The xylem-sap was obtained by means of a vacuum pump. Leaves,
bark, and wood of the same shoots were also sampled.
Only a small part of the analyses have been completed as yet. The total content of
amides (asparagin and glutamin) increased to about 1500 mg/1 in April, but showed
a gradual decrease to the original value of about 100 mg/1 after that. Glutamin
predominated during April. From April till the beginning of August the asparagin
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content was considerably higher than that of glutamin. In the next period ending in
October, glutamin predominated again. From October till the end of the year the
contents of both amides were about the same.
RESEARCH ON WEEDKILLERS
P. D. GODDRIE
In 1964 some compounds containing amitrol were approved for use in orchards. These
products, Saminol (amitrol + simazin), AAkarzol (amitrol + diuron), and Weedazol-TL
(amitrol + ammoniumthiocyanate) can now be used in fruit-bearing orchards of
apple and pear. Applications with these amitrol products are still forbidden in the
period between flowering and harvest.
In consequence of the approval of these amitrol compounds there are now better
possibilities for chemical weed control, especially for controlling couch-grass. Amitrol
compounds are less suitable for the control of weeds such as field bindweed (Convolvulus arvensis) and larger bindweed (Calystegia sepium) because these weeds are
hardly present in the period in which fruit trees flower: at this time these weeds
are not big enough to permit good control.
It is evident that since the use of herbicides, especially paraquat and simazin, the
weed assortment has been shifting more and more in the direction of perennial weeds
which are often difficult to control.
For good control of couch-grass by paraquat it has been found necessary to spray
this product very frequently. Very good results against couch-grass were obtained
with isocil and bromacil.
Dichloorthiobenzamide (Prefix) gave remarkable results in 1964. It provided excellent
control of creeping thistle (Cirsium arvense) and coltsfoot (Tussilago farfara). As
yet, it can be used only on a small scale for apple, pear, and currants.
More attention will be paid to the long-term influence of herbicides on the condition
of several fruit crops and on the soil.
APPLE

In three trials some herbicides for the control of annual weeds were compared.
Treatments were carried out in the spring of 1964. As shown in Table 29, good control
of annual weeds was obtained with bromacil and Farabin (amitrol + atrazin +
2,4-D).
A trial was carried out in the autumn of 1963 in six year old Cox's Orange Pippin
on M IX. As shown in Table 30, Primatol-ATA (amitrol + atrazin) gave good control
of couch-grass. The addition of simazin or atrazin to paraquat gave better control
of couch-grass than an application of dalapon + diuron or paraquat + diuron. None
of the treatments caused damaged to the trees.
In three other trials several herbicides and combinations of herbicides were compared
for the control of couch-grass. Applications were made in the autumn of 1963, spring
of 1964, and autumn of 1963 as well as in the spring of 1964. From these trials it
appeared that spring treatments only are to be preferred. In areas where couch-grass
was controlled, other weeds such as field bindweed, larger bindweed, and creeping
buttercup very quickly take up the free space.
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In the spring of 1963 a long-term trial concerning the influence of repeated application of herbicides on growth and fruit yield was started in ten year old Golden
Delicious and Cox's Orange Pippin on M IX.
In a trial in seven year old Golden Delicious on M IX and Précoce de Trévoux on
Quince A, the influence of auxine-type growth regulators and other herbicides on
creeping thistle was studied. As shown in Table 31 very good control was obtained
with Farabin, Prefix, and Primatol-D 43 (atrazin + MCPP + 2,4,5-T). None of the
treatments caused damage to the trees.
Prefix also gave good results in the control of coltsfoot (Tussilago farfara). In seven
year old Conference and Précoce de Trévoux pears, doses of 60 to 120 kg Prefix per
ha caused small yellow margins on the leaves. No damage was seen from 2,4,5-TP;
this product did not give sufficient control of coltsfoot.
In twelve year old Cox's Orange Pippin and Crimson Cox on M IX in the spring of
1964, a trial was carried out with bromacil in doses of 1 to 10 kg/ha 15,20,25and 40
kg/ha. In June, damage was seen in the trees treated with the three highest doses. Later
in 1964 symptoms of damage could also be seen in trees treated with 15, 10, and
9 kg/ha. In the summer of 1964 leaf and fruit drop occurred after 15, 20, 25, and
40 kg/ha doses.
SOUR CHERRIES (MORELLOS)

Three trials started in 1963 to control couch-grass were continued in 1964. Some
of the results are shown in Table 32.
STRAWBERRIES

In the autumn of 1964 three trials were started in strawberries. In these trials
chemical weed control with or without soil cultivation will be compared. No results
have yet been obtained.
RASPBERRIES

As in 1962 and 1963, good control of couch-grass was achieved in 1964 by combinations
of dalapon with atrazin and dalapon with simazin. Good results were also provided
by bromacil. None of the treatments caused damage to the crop.
RED CURRANTS

A trial was carried out in two year old Jonkheer van Tets led currants. The results
of the various substances and combinations of substances are shown in Table 33.
Nc damage to the crop was seen.
WINDSCREEN

As shown in Table 34, none of the herbicides tested gave satisfactory results in weed
control applied in a poplar windscreen.
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GREEN MANURE CROPS

After treatments on 18 March or 10 June with the herbicides simazin (2 kg/ha), diuron
(2 kg/ha), and Prefix (80 kg/ha), on 19 August the following green manure crops were
sown: vetch, white clover, Westerwolds ryegrass, Phacelia, Brassica campestris, and
Trifolium alexandrinum.
All crops emerged better on plots sprayed on 18 March. Vetch appeared to be very
sensitive to Prefix, Trifolium alexandrinum to diuron, Brassica and white clover
to all herbicides. Westerwolds rye-grass was sensitive to diuron.

MYCOLOGICAL RESEARCH
G. S. ROOSJE and D. MULDER
APPLE AND PEAR SCAB (VENTURIA INAEQUALIS (CKE) WINT. AND VENTURIA PIRINA
(ADERH.))

The findings from ten years of observations on the phenology of the scab fungi and
fruit-bud development indicate that in most years the perithecia of apple and pear
scab do not become mature until after the stage in which the fruit buds can be
infected (Table 35).
In two apple orchards some scab was found to overwinter in the conidial stage on
fruit buds.
APPLE MILDEW (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (ELL. ET EV.) SALM.)

Observations on the overwintering of apple mildew in two fields of Jonathan showed
that 46.5°/o of the distorted terminal buds on extension shoots were able to develop
a mildewed shoot. This is a higher percentage than that found after the winter of
1962/1963.
The first new mildew lesions were found on 12 May, i.e. five days after the beginning
of blossoming of Jonathan.
The fungicidal action of several new compounds on apple mildew was tested by
means of a greenhouse evaluation method. None of these compounds could reach
the level of control obtained by dinocap (Karathane wp) in a comparable dose of
active ingredient. The effect of Wepsyn 155 WP (25°/o-5-amino-3 phenyl-1-bis
(dimethylamido) phosphoril-l,2,4-triazole) on an inoculation with mildew 24 hours
after the spraying was considerable less than the effect of dinocap in a comparable
dose. However, this greenhouse evaluation provides no information about the duration of the protective action under field conditions.
In a field trial a remarkable effect of 6-azauracil on apple mildew was found
(Table 36), but this chemical with a systemic action was too phytotoxic in the dose
used in the trial.
Investigations into the influence of mildew fungicides during blossoming on the
blossoms and on fruit set of Golden Delicious were continued. Four applications
with dinocap, oxythioquinox, or Wepsyn 155 WP in normal doses did not affect the
fruit set adversely. Weather conditions during bloom were very favourable for fruit
set this year.
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GLOEOSPORIUM-FRUIT ROT (PEZICULA MALICORTICIS (JACKS.) NANNF. AND PEZICULA
ALBA GUTHRIE)

In course of the investigation of Gloeosporium-fruit rot, quite a number of fruits
of several samples were found to show symptoms of a storage rot caused by Phyllosticta mali (Fig. 18).
A survey on Golden Delicious was carried out in 26 orchards in the Province of
Zeeland in an attempt to find relationships between the amount of Gloeosporiumfruit rot during storage and orchard factors or cultural measures. Observations in
the period from 15 November 1963 to 15 December 1963 in these 26 orchards showed
that Pezicula alba is much more common on the bark (mainly pruning snags) than
Pezicula malicorticis. Fruit samples from all 26 orchards were held in a cool store. The
mean percentage of Gloeosporium-fruit rot on 23 April 1964 was relatively small,
namely 5.7%, although at least a part of the samples came from orchards where
the number of sprays in late summer could be considered to be inadequate.
Apparently there are other factors in the orchard which determine the development
of Gloeosporium-fruit rot in the stored apples. It was shown that late picking promotes development of Gloeosporium-fruit rot during storage.
It did not made any difference for the amount of Gloeosporium-fruit rot whether
the apples were stored in new fruit boxes or in old boxes which had frequently been
contaminated with Gloeosporium-fruit rot in previous seasons (Table 37).
It was again found that most of the fruit rot originates in the period between early
August and picking. Weekly sprays with captan (0.2°/o Orthocide 50) in this period
did not control Gloeosporium-fruit rot better than fortnightly sprays, but thiram
(0.2Vo AApirol 30) was much more effective in the control of Gloeosporium-rot
with weekly than with fortnightly applications.
APPLE CANKER (NECTRIA GALLIGENA BRES.)

Climatic conditions in 1964 were not favourable for the development of a canker
epidemic.
Ascospore discharge was studied by means of a Hirst spore trap in January, February,
and October. On 28 May, 23 June, and 21 July ascospore discharge was observed in
petri dishes on wet perithecia.
Inoculations made on small trees in a greenhouse were only partly successful and
the resulting cankers grew very slowly.
Preventive spraying in autumn and early spring' gave a result comparable to that
reported for Germany and Belgium (Table 38).
The treatment of cleaned cankers with eradicant fungicides produced in England and
The Netherlands was started.
Preliminary results indicate a good effect from two products based on organic
mercury compounds (Fig. 19).
CHERRY LEAF SPOT ON MORELLOS (BLUMERIELLA JAAPII (REHM) V. ARX = SYN.
COCCOMYCES HIEMALIS HIGGINS)

Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx, the perfect stage of Phoeosporella padi (Lib.)
v. Arx, was found in the spring of 1964 on overwintered leaves of the sour cherry
Morello in the southeastern Province of Limburg (Fig. 20). Details about this finding
have been published in Netherlands Journal of Plant Pathology 70 (1964): 183-184.
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LEAF SPOT DISEASE ON POPLAR (CAUSED BY MARSSONINA SPECIES)

Windscreens around fruit orchards are essential, at least in the western part of this
country. In recent years the wind screens of poplar have been damaged by fungi of
the genus Marssonina which cause leaf spot and, in severe cases, early defoliation.
The first discharge of ascospores of Drepanopeziza populorum, the perfect stage of
Marssonina populi, was in 1964 observed on 24 April; the first new lesions were
found on 12 May.
Field trials were carried out to determine the most desirable time to start spraying
against this disease and to test the effectiveness of several fungicides. It was observed that the effect of captan on this disease is distinctly better than that of zineb
(Table 39). In another trial it was shown that thiram (0.2% AApirol 80) was even
slightly more effective than captan (0.15%>or 0.25%>Orthocide 50).
ENTOMOLOGICAL RESEARCH
D. J. DE JONG
INVESTIGATIONS ON CHEMICAL PESTICIDES AND PATHOGENIC MICRO-ORGANISMS

In cooperation with M. van de Vrie, several pesticides were tested for their activity
against destructive and useful insects and mites in field trials. The value of greasing
branches with systemics was also tested in field experiments.
In the laboratory, nuclear polyhedraviruses from Adoxophyes reticulana Hb., Barathra brassica L., Orgya antiqua L., and Orthosia incerta Hufn. were tested against
caterpillars of Adoxophyes reticulana. The virus from Adoxophyes was most promising and is being cultured for field trials in 1965.
CONTROL OF TORTRICIDS WITH EGG-PARASITES

The autochtonous Chalcid eggs-parasite Trichogramma embryophagum cacoeciae
showed very good synchronization in the field with the host Archips rosana L.
(Fig. 21).
In a field experiment this autochtonous egg-parasite and an imported Trichogramma
species were liberated. This experiment indicated that the winged specimens of the
autochtonous Trichogramma bred in the laboratory in eggs of Sitotroga cerealella L.,
did not accept their former host Archips rosana.
In this field experiment a very good parallel was found between temperature and
the activity of the egg-parasites. On days with maximum temperatures above 16° C,
the egg-laying activity was remarkably better than on colder days. Rainfall and
humidity in the air also influenced this activity (see Fig. 22)
FIELD EXPERIMENTS ON INTEGRATION OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL CONTROL
MEASURES

Research concerning the application of a selective spray program in the field trial
at Kloetinge was continued in 1964. The selectivity of the insecticide program was
lower than that in the preceding year because of two applications with endosulfan
(= Thiodan) against the scale Lepidosaphes ulmi. The results of the spray program
for the control of insects is shown in Table 40.
At harvest time, 11.8°/o of the fruits of Beauty of Boskoop was damaged by insects
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in the integrated plot, mainly by Archips rosana L. and the first brood of Adoxophyes
reticulana Hb. However, the crop was also severely damaged by a hailstorm.
A great number of parasite species is bred from Tortricid caterpillars, about 20°/o
of which were parasitized in May.
A standardized visual method for sampling the biocoenosis was applied in the field
experiment at Kloetinge and three other orchards. It was shown that the population
movements in the biocoenosis of the trees can be observed with this method.
Fig. 23 shows, among other things, the influence of an application of dicofol
(= Kelthane) and diazinon (= Basudine) on the populations of Eriosoma lanigerum
Hausm., Metatetranychus ulmi Koch, the Tortricids, and the parasites and predators
in an orchard near Hoedekenskerke.
We still know too little about the application of selective chemical control to be
able to make recommendations to fruit growers.
The common green capsid bug Lygus pabulinus L. was controlled effectively by the
use of parathion, azinfos-methyl (Gusathion), or DDT (Table 41).

ACAROLOGICAL RESEARCH
M. VAN DE VRIE
In laboratory and field trials some evidence was found which indicated that in some
orchards the fruit tree red spider mite (Metatetranychus ulmi Koch) is developing a
resistance to the acaricide tetrasul (Tables 42 and 43). The susceptibility to dinocap
remained at the same level in spite of the frequent applications made by fruit
growers to control apple mildew.
In a field trial, two experimental acaricides showed good effects on a strain which
had developed resistance against chlorobenside (Table 44).
Carbaryl failed to show a stimulatory effect on M. ulmi; in the same trial DDT
gave a rapid increase in the density of the population (Table 45) The decrease of
the number of predatory mites during the winter seems to be correlated with the
abrasion of hibernation sites; the number of dead mites remained low throughout
the winter both in natural and artifical hibernation sites (Table 46). However, the
number of natural hibernation sites decreased as the season advanced.
In greenhouse and field experiments the numerical relations of the predatory mite
Typhlodromus (A) potentillae Garman and its prey M. ulmi were studied. It was
shown that predatory mites can prevent a serious build-up of a population of M. ulmi.
Studies on the phenology of predatory bugs were started. It was shown that some
species occur in the orchard during the entire season (viz. Anthocoris nemorum L.,
Orius spec.) while other species (viz. Blepharidopterus angulatus, Phytocoris tiliae,
Phytocoris ulmi, and Malacocoris chlorizans) are present during a shorter period in
the summer.
In several field trials the effect of insecticides and fungicides on the biocoenosis of
apple trees was studied. Evidence was collected that some insecticides (Table 47) and
some fungicides (Table 48) have a harmful effect on predatory bugs.

ECONOMICS IN FRUIT GROWING
R. K. ELEMA
The costs of six different methods of soil management were compared by means of
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budgets. Comparison was made of clean cultivation until July (Method A), four
methods of grass strips (B, C, D and E), and a complete grass cover (F). The complete grass cover appears to be the cheapest method and the grass strips without the
use of chemical weedkillers the most expensive (Table 49).
These differences are so small however, that generally other circumstances such
as soil type, water conservation, and the chance of damage from ground frost or
mice determine the choice. Chemical weedkilling has the advantages that it saves
labour and is also effective under wet conditions.

139

