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JAARVERSLAG 1965

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

WITH A SUMMARY

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 ƒ10,— per jaar, voor rechtspersonen minimaal ƒ25,— 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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OPMERKING OVER MERKEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

De in dit verslag vermelde doseringen van bestrijdingsmiddelen hebben betrekking
op de dosering van het gebruikte merk. Uit de keuze van het merk voor de proeven
mag geen voorkeur voor dat merk worden afgeleid, indien er van een bepaalde werkzame stof meer dan één merk in de handel is. Een overzicht van de in dit verslag
vermelde merken met bijbehorende werkzame stof en gehalte werkzame stof is op
blz. 139 opgenomen.
NOTE ON THE COMMERCIAL NAMES OF PESTICIDES AND HERBICIDES

The dosages for pesticides and herbicides mentioned in this report refer to the dosage
of the commercial product. Where more than one brand of a given active substance
was available, the choice of brand does not imply a preference for that brand.
A list of most of the commercial products mentioned in this report and their active
ingredients is given on page 139.

De foto's in dit verslag werden, indien niet anders vermeld, gemaakt door het
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage.

TER INLEIDING

Het jaar 1965was voor de teelt van appel en peer over het algemeen een goed jaar;
de uitkomsten bij de teelt van klein fruit waren matig. De snel stijgende produktiekosten vormen een stimulans voor het zoeken naar meer rationele
produktiemethoden.
In dit verband moet de tendens naar nauwere plantafstanden bij nieuwe aanplant
van appel en peer worden genoemd. Voorts blijkt in 1965 de chemische onkruidbestrijding de mechanische onkruidbestrijding zowel in groot fruit als in de meeste
kleinfruitgewassen
in hoge mate te hebben vervangen. Enkele jaren wordt reeds
aandacht geschonken aan de vraag of de chemische onkruidbestrijding op de duur
een nadelige invloed op het wortelmilieu van fruitgewassen kan hebben. Aanwijzingen in deze richting werden tot nu toe niet verkregen. In enkele gevallen leek
de chemische onkruidbestrijding zelfs een wat gunstiger effect op de ontwikkeling
van het fruitgewas te hebben dan de mechanische.
Overigens staan wij waarschijnlijk nog slechts aan het begin van een periode, waarin
groei en produktie van appel en peer in toenemende mate zullen worden beheerst
door bespuitingen met groei- en produktieregelende chemische stoffen. Veel onderzoek zal echter nog nodig zijn om het gewenste evenwicht tussen groei en vruchtdracht onder de van jaar tot jaar wisselende omstandigheden steeds te kunnen
vinden. In het verslag van het fruitteeltkundig onderzoek komen de goede resultaten
met gibberellazuur ter verhoging van de vruchtdracht bij enkele pererassen, alsmede
de praktische mogelijkheden voor chemische vruchtdunning bij Golden Delicious
en enkele andere appelrassen reeds voldoende tot uiting.
Tezelfdertijd mogen deze groei- en produktieregelende chemische stoffen ons niet
afhouden van het verder doorgronden van de basis, die met deze chemische stoffen
wordt beïnvloed, te weten: het fruitgewas zelf en het milieu. Het in dit verslag beschreven fruitteeltkundig onderzoek evenals het fysiologisch en bodemkundig onderzoek getuigen ervan dat aan deze basis bij voortduring aandacht wordt geschonken.
Het ziektebestrijdingsonderzoek
bleef voor een belangrijk deel gericht op de geintegreerde bestrijding van ziekten en plagen bij appel. Het doel hiervan is te komen
tot een advies, waarbij het gebruik van chemische ziektebestrijdingsmiddelen
zoveel
mogelijk kan worden beperkt zonder dat de rentabiliteit van de fruitproduktie wordt
aangetast. Hoewel dit doel nog geenszins is bereikt, maant de toenemende resistentie
van de fruitspintmijt tegen verscheidene typen chemische bestrijdingsmiddelen
tot
voortzetting van deze richting van
ziektebestrijdingsonderzoek.
Het bedrijfseconomisch onderzoek richtte zich onder meer op de kosten van het
rooien van oude fruitopstanden en op de kosten van het vervoer van het fruit naar
de veiling. Het onderzoek is actueel nu de wenselijkheid van het rooien van oude
boomgaarden ter verbetering van de structuur van de fruitteelt en de concentratie
van het fruitaanbod ter verbetering van de fruitafzet herhaaldelijk op de voorgrond
wordt gesteld.
Tot besluit wordt op deze plaats gaarne dank gebracht aan de instanties en particulieren, die het werk van het Proefstation door hun steun mogelijk hebben gemaakt,
evenals aan al degenen die met het Proefstation hebben
samengewerkt.
Ir. G. S. ROOSJE, directeur.
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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1965

BESTUUR
Besloten werd het bestuur uit te breiden met een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. Als zodanig werd
benoemd Mr. J. R. A. Jansen te Prinsenbeek.
Voorts werd Ir. L. Vellekoop, Rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland en West NoordBrabant benoemd tot adviseur van het bestuur.
Het bestuur kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen, namelijk op
15 maart en op 11 november.
COMMISSIES
De Adviescommissie Kleinfruit, die als stuurgroep bij het onderzoek van de kleinfruitteelt is te beschouwen, kwam in 1965 niet bijeen. De contacten met de in deze
commissie zitting hebbende afgevaardigden van verscheidene instanties zijn van
dien aard, dat het onderzoekprogramma toch voortdurend aan de behoeften kan
worden aangepast.
De Studiecommissie Blauwe Bessen werd op 15 maart opgeheven. De behartiging
van het lopend onderzoek over de teelt van blauwe bessen is thans onder de verantwoordelijkheid van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst komen te berusten.
BEGUNSTIGERS
Het aantal begunstigers van het Proefstation bedroeg op 31 december van het verslagjaar 168 tegenover 164 het jaar daarvoor.
PERSONEEL
Aan de directeur, Ir. J. J. van Hennik, werd op zijn verzoek ontslag verleend in
verband met zijn detachering door het Ministerie van Landbouw en Visserij bij de
E.E.G.-Commissie te Brussel. De adjunct-directeur Ir. G. S. Roosje, die reeds sedert
1 november 1964 belast was met de waarneming van de functie van directeur, werd
per 1 maart 1965 benoemd tot directeur.
Aan de chef van de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle-Biezelinge, L. Goedegebure,
werd per 1 februari 1965 op diens verzoek ontslag verleend wegens zijn benoeming
tot chef van de fruitteeltproeftuin te Kraggenburg. Met ingang van dezelfde datum
werd de heer L. Nijsse, tuinknecht in de proeftuin te Kapelle, benoemd tot chef in
die proeftuin.
De vakature van tuinknecht in de proeftuin te Kapelle werd per 3 mei vervuld
door J. L. Baarends. In deze proeftuin ontstond echter per 12 augustus opnieuw een
vakature doordat de tuinknecht W. Nieuwenhuyzen werd opgeroepen voor de vervulling van militaire dienstplicht.
De tuinknecht F. Nijsse werd per 1 januari 1965 aangesteld als assistent bij de afdeling fruitteeltkundig onderzoek.
Mej. T. D. Goeree en Mevr. Rijkhals-van Son van de huishoudelijke dienst vertrokken
respectievelijk per 31 maart en per 31 mei. In hun plaats konden Mej. P. C. de Smidt
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Afb.
Fig.

De proeftuin te Wilhelminadorp werd in 1965 verder uitgebreid.
The experimental orchard at Wilhelminadorp was again enlarged in 1965.

en Mej. M. A. van Sabben respectievelijk per 1 april en per 1 augustus worden aangesteld.
Onder het administratief personeel kwamen veel mutaties voor. De typiste, Mevr.
I. Harinck-Hollman, verliet de dienst per 31 mei. Op 15 juli aanvaardde de typiste,
Mej. A. G. Markusse, een functie buiten het proefstation. Voorts werd aan de administratieve medewerkster, Mej. J. A. Marinissen, op haar verzoek per 30 september
ontslag verleend in verband met haar benoeming tot secretaresse bij het Provinciaal
Bestuur van Drente. Twee van de in de administratie ontstane vakatures konden pas
per 25 oktober en per 1 november respectievelijk door Mej. A. C. van Liere en Mej.
M. C. de Jonge worden ingenomen.
De leerling-analiste, Mej. W. M. Pik, werd per 30 september in verband met de
voortzetting van haar studie ontslag verleend.
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GASTMEDEWERKERS
Van 5 april tot 3 december was Mevr. Magister E. Cichosz van Research Institute of
Pomology, Skierniewice, Polen, werkzaam in de mycologische afdeling van het Proefstation, waar zij zich vooral heeft bezig gehouden met onderzoek over de biologie en
bestrijding van schurft bij appel en peer.
De heer W. Heybroek, student te Leiden, verleende van 22 februari tot 12 augustus
medewerking bij het acarologisch onderzoek. Mej. R. Postel, leerlinge van de Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes „Huis te Lande" te Rijswijk, assisteerde van 2
maart tot 29 juli in verscheidene afdelingen.
De heer H. J. van Oosten, student te Wageningen, verleende van 4 mei tot 28 mei
medewerking in enkele afdelingen.
De heer C. N. Bundala, afkomstig uit Tanzania en studerend aan de Tropische Landbouwschool te Deventer, assisteerde van 12 juli tot 12 augustus bij het entomologisch
onderzoek.
PROEFTUINEN
De proeftuin te Wilhelminadorp werd in het voorjaar van 1965 uitgebreid met een
proefveld met appel, waarin de invloed van enige virusziekten op de groei en de
produktie van vier appelrassen zal worden bestudeerd (afb. 1).
Het proefveld Kuenen's Hof werd in de loop van 1965 gerooid. De vrijkomende
grond werd met chloorpicrine ontsmet en gereed gemaakt voor de aanleg van een
nieuw proefveld.
BUITENLANDSE REIZEN
Op 4 mei nam M. van de Vrie deel aan het XVIIde Internationaal Symposium over
Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent (België).
P. D. Goddrie was van 14 tot 19 juni in de gelegenheid deel te nemen aan een excursie met de specialisten ziekten- en onkruidbestrijding van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst naar veldproeven van de firma Geigy in Zwitserland.
Van 5 tot 10 juli bezocht Ir. B. Roelofsen in gezelschap van de heren L. Gijsberts
(Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen), Ir. J. G. Haker (R.T.V.D. 's-Hertogenbosch) en J. Somers (voorzitter van de veiling Bergen op Zoom) enkele Roemeense
tuinbouwgebieden.
Dr. D. Mulder bracht op 21 en 22 juli een bezoek aan Obstbauversuchsanstalt der
Landwirtschaftskammer Weser-Ems te Langförden voor een uitwisseling van resultaten van het onderzoek over vruchtboomkanker.
Ir. G. S. Roosje maakte van 30 augustus tot 9 september in gezelschap van de heren
H. J. Nijland (R.T.V.D. Arnhem) en J. T. van Eijden (R.T.V.D. Roermond) een studiereis naar West-Duitsland, waarbij vooral de ontwikkeling van de fruitteelt en het
fruitteeltkundig onderzoek in Baden-Württemberg werd gevolgd.
G. Toorenaar maakte van 15 september tot 5 oktober deel uit van een door de N.F.O.
georganiseerde excursie naar de fruitteelt in de Verenigde Staten van Noord-Amerika

13

en Canada. Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de
N.F.O. en van de Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen in Zeeland.
Drs. D. J. de Jong en M. van de Vrie namen van 13 tot 16 september deel aan het
Ille Internationaal Symposium over geïntegreerde bestrijding van plagen in boomgaarden, dat te Montreux, Zwitserland werd gehouden. M. van de Vrie verbleef van
22 tot 26 september te Milaan, Italië, voor het bijwonen van het Ve Europees
Acarologisch Symposium.
Ir. G. S. Roosje nam van 4 tot 8 oktober deel aan het He internationale fruitteeltcongres te Ferrara in Italië.
M. van de Vrie droeg van 11 tot 16 oktober te Rome, Italië, bij tot de Ie F.A.O.-Conferentie over geïntegreerde bestrijding. Daarop aansluitend bracht M. van de Vrie
van 18 oktober tot 8 november op uitnodiging van Polen een bezoek aan de Landbouwhogeschool te Warschau en aan verschillende onderzoeksinstellingen op fruitteeltkundig gebied in Polen.
Niet afzonderlijk zijn vermeld de bezoeken, die verschillende medewerkers naar de
fruitteelt in België of naar instellingen van fruitteeltkundig onderzoek in dit buurland hebben gebracht.
VOORLICHTING
De Adviescommissie Kleinfruit belegde op 6 april een contactdag kleinfruit, waarmee werd beoogd degenen die op enigerlei wijze bij de kleinfruitteelt zijn betrokken,
in een aantal voordrachten voor te lichten over de stand van het onderzoek met
betrekking tot actuele problemen.
Op 15 juli werd een bijeenkomst met fruitteeltassistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst gehouden. De Werkgroep Kleinfruit, waarin de contacten met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst op het gebied van kleinfruit worden verzekerd, kwam
achtmaal bijeen. Viermaal daarvan stonden de problemen rond de teelt van glasaardbeien centraal.
VOORDRACHTEN
H. BEEKE
Het verrichten van waarnemingen in de boomgaard.
° 29 januari te Kortgene, N.F.O. Afd. Noord-Beveland.
0
5 maart te Goes, P.D.-correspondenten district ZW-Nederland.
Ir. P. DELVER
Bodem en bemesting in de fruitteelt — 19 januari te Kapelle, N.F.O. Afd Kapelle e.o.
Bemesting in de fruitteelt — 12 maart te Oudelande, N.F.O. Afd. Oudelande.
Ureumbespuitingen op fruitgewassen — 20 april, Radiotoespraak R.V.D., rubriek:
Voor het platteland.
Stikstofvoeding en bemesting in de fruitteelt — 15 december te Kraggenburg, N.F.O.
Kring IJsselmeerpolders.
Bodembehandeling en bemesting in de fruitteelt — 17 december te Leeuwarden,
N.F.O. Kring Friesland.
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P. D. GODDRIE
De chemische bestrijding van wortelonkruiden in de fruitteelt — 6 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag Ziekten- en Onkruidbestrijding Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt — 10 februari te Goes, Gewestelijke
Keuringsdienst „Zeeland" van de N.A.K. — B.
Chemische onkruidbestrijding in kleinfruit — 6 april te Utrecht, Contactdag Kleinfruit.
Drs. D. J. DE JONG
De activiteiten van eiparasieten van het geslacht Trichogramma in boomgaarden —
18 februari te Wageningen, Plantenziektendagen Nederlandse Plantenziektenkundige
Vereniging.
Some problems connected with the use of light traps — 13 september te Montreux
(Zwitserland), Hie International Symposium on Integrated Control of Orchard Pests.
Dr. D. MULDER
Bestrijding van vruchtboomkanker.
° 5 januari te Kraggenburg, N.F.O. Kring IJsselmeerpolders.
° 12 januari te Zaltbommel, N.F.O. Afd. Bommelerwaard.
° 14 januari te Cothen, N.F.O. Afd. Kromme Rijn.
° 27 januari te Hoofddorp, N.F.O.
° 4 februari te Hoorn, N.F.O. Kring Noord-Holland.
° 11 februari te Gendt, N.F.O. Studieclub.
° 25 februari te Tilburg, N.F.O. Kring Noord-Brabant.
° 1 maart te Middelburg, N.F.O. Afd. Walcheren.
0
9 maart te Groningen, N.F.O. Kring Groningen.
° 15 oktober te Fijnaart, N.F.O. Afd. West Noord-Brabant en St. Philipsland.
° 28 oktober te Kesteren, N.F.O. Afd. Kesteren, Lienden en Echteld.
° 30 oktober, Radiotoespraak R.V.D., rubriek: Voor het platteland.
° 1 november te Middelharnis, N.F.O. Afd. Goeree-Overflakkee.
° 11 november te Krabbendijke, N.F.O. Afd. Oost Zuid-Beveland.
Ir. B. ROELOFSEN
Een beschouwing over de kleinfruitteelt in Nederland — 6 april te Utrecht, Contactdag Kleinfruit.
Het hele jaar verse aardbeien — 22 januari, Radiotoespraak R.V.D., rubriek: Voor het
platteland.
Ir. G. S. ROOSJE
Resultaten van het onderzoek over schimmelziekten in de fruitteelt — 6 januari te
Wageningen, Voorlichtingsdag Ziekten- en Onkruidbestrijding in de fruitteelt, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
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De bestrijding van enkele belangrijke schimmelziekten — 4 februari te Hoorn, N.F.O.
Kring Noord-Holland.
Trends in the apple and pear production of The Netherlands — 5 oktober te Ferrara
(Italië), Ha biennale frutticola internazionale.
Onderzoek in de fruitteelt en proefuitslagen — 10 december te St. Truiden (België),
Studiekring van Oud-leerlingen en Aangesloten Fruittelers.
G. TOORENAAR
Onderstammen, rassen en boomvormen — 8 januari te Middelharnis, N.F.O. Afd.
Goeree en Overflakkee.
Rassen en onderstammen — 15 januari te Dingen, N.C.B. Afd. Dongen.
De evolutie van fruitgewassen en boomvormen in Nederland — 16 januari te St.
Niklaas (België), Belgische Boerenbond Afd. St. Niklaas.
Nieuwe rassen en spurtypen — 2 februari te Goes, N.F.O. Afd Goes.
Onderstammen en tussenstammen — 25 november te Vught, N.F.O. Afd. Oost-Brabant.
De fruitteelt in Amerika.
° 26 november te Kapelle, N.F.O. Afd. Kapelle.
° 9 december te 's-Heerenhoek, N.F.O. Afd. 's-Heerenhoek.
° 14 december te Oudelande, N.F.O. Afd. Oudelande.
° 16 december te Terneuzen, N.F.O. Afd. Midden Zeeuws-Vlaanderen.
Dr. J. TROMP
Fysiologie en fruitteelt — 23 april te Wageningen, Tuinbouwdagen.
M. VAN DE VRIE
De biologie en bestrijding van de groene appelwants op vruchtbomen — 6 januari te
Wageningen, Voorlichtingsdag Ziekten- en Onkruidbestrijding, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Relaties tussen de prooi Metatetranychus ulmi Koch en de predator Typhlodromus
potentillae Garman — 26 januari te Wageningen, Afd. Toegepaste Entomologie der
Nederlandse Entomologische Vereniging.
De biologie en de bestrijding van de groene appelwants in vruchtbomen — 3 februari
te Wageningen, Winterstudiedag N.F.O.
The influence of predatory mites on the population development of Metatetranychus
ulmi Koch — 13 september te Montreux (Zwitserland), Hie International Symposium
on Integrated Control of Orchard Pests (voordracht mede namens D. Kropczynska).
The Stuttgart funnel method to estimate the influence of pesticides on noxious and
useful insects — idem.
Population counts on spider mites — idem.
The effect of some pesticides on the predatory bug Anthocoris nemorum L. and the
woolly aphid parasite Aphelinus mali Hald. — idem.
The distribution of phytophagous (Panonychus ulmi Koch) and predacious (Typhlo-
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dromus pyri Scheuten) mites on apple leaves — 23 september te Milaan (Italië),
Vth European Symposium on Acarology (voordracht mede namens D. Kropczynska).
The influence of predacious mites on the population development of Panonychus
ulmi Koch — idem (voordracht mede namens D. Kropczynska).
Problems and prospects in the integrated control of mites of agricultural importance
— idem.
Population sampling for integrated control — 11 oktober te Rome (Italië), F.A.O.Symposium on Integrated Pest Control.
Current work on mite problems in orchards in The Netherlands — 20 oktober te
Warschau, Entomologische Afdeling Landbouwhogeschool Warschau.
Ir. S. J. WERTHEIM
Reisindrukken uit Scandinavië — 11 februari te Princehage, K.N.J.B.T.B.
De chemische vruchtdunning en ervaringen met gibberellazuur — 18 november te
Goes, Vereniging van Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland en West Noord-Brabant.
Chemische dunning — 10 december te Tholen, N.F.O. Afd. Tholen.
Gibberellazuur en chemische dunning — 16 december te Haamstede, N.F.O. Afd.
Schouwen.
BEZOEKERS
In 1965 brachten totaal 1374 personen een bezoek aan het Proefstation. In Wilhelminadorp werden in het laboratorium en in de proeftuin 857 bezoekers ontvangen,
waarvan 336 uit het buitenland. In de proeftuin te Kapelle-Biezelinge werden 517
personen rondgeleid, waarvan 93 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers
kwamen uit 16 verschillende landen: België 59, Denemarken 3, Duitsland 212, Engeland 22, Finland 2, Frankrijk 7, Italië 1, Joegoslavië 1, Noorwegen 2, Oostenrijk 28,
Polen 46, Spanje 1, Tsjechoslowakije 1, U.S.A. 35, Zweden 6, Zwitserland 1.
Onder de buitenlandse bezoekers waren de deelnemers aan een bijeenkomst van de
Sectie Fruit van de „International Society for Horticultural Science", die op 25 en
26 mei te Wilhelminadorp plaats vond.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, DIENSTEN EN PERSONEN
Voor een goede uitvoering van het werk en voor het doorgeven van onderzoekresultaten werd regelmatig samengewerkt met verschillende instituten, diensten, onderzoekers, voorlichters en fruittelers. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan
de coördinatie van onderzoekingen onder verantwoordelijkheid van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst zowel in de fruitteeltproeftuinen als daarbuiten.
Voor de aangename wijze, waarop de samenwerking kon plaats hebben, wordt hier
gaarne dank gebracht. In het bijzonder wordt ook de fruittelers-proefveldhouders
dank gezegd; zonder hun medewerking zou veel van het in dit verslag vermelde
onderzoek niet mogelijk zijn geweest.
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DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP
Ir. S. J. WERTHEIM en G. TOORENAAR

ALGEMEEN
Na een betrekkelijk zachte winter volgde een koud en guur voorjaar. Vooral tijdens
de bloei van de pruimen en de peren was het bijzonder slecht weer. De opbrengst van
de pruimen was dan ook abnormaal laag. Alleen de zeer vruchtbare rassen Czar en
Victoria kwamen tot een volle oogst. De rassen Reine Claude Verte, Kirkes en
Monsieur hâtif gaven zelfs helemaal geen opbrengst. Een gunstige uitzondering
vormden de twee nieuwe rassen Opal en Sanctus Hubertus, die beide volop vruchten
gaven. Ook de opbrengst van de peren bleef ver beneden het gemiddelde. Alleen
Conference gaf een normale oogst; de overige rassen waren matig of slecht. Van
Triomphe de Vienne werd bijvoorbeeld in de proeftuin in het totaal slechts 100 kg
geoogst tegen normaal 2000 kg.
Het weer was tijdens de bloei van de appels veel gunstiger; hier was dan ook de
vruchtzetting veel beter. Vooral bij Golden Delicious was de zetting zodanig dat veel
vruchten moesten worden afgedund.
De zomermaanden waren erg somber en koud, waardoor de vruchten klein en groen
bleven. In het bijzonder de Stark Earliest was slecht van kwaliteit. Andere rassen
daarentegen zoals James Grieve en Schone van Boskoop hadden weinig hinder van
het koude weer.
Half september veranderde het weer ten goede en dit mooie weer hield aan tot eind
oktober. Deze gunstige wending in het weer kwam vooral de Golden Delicious ten'
goede. De vruchten groeiden goed uit en kwamen mooi op kleur, terwijl de hele
oogst droog geplukt kon worden en in droog fust bijtijds kon worden binnengehaald.
Veel belangstelling bestond er van de zijde van de praktijk voor de eerste vruchten
van de verschillende spurtypen van Golden Delicious. De voorlopige indruk was dat
de appels van de spurtypen later rijpen dan vruchten van de gewone Golden
Delicious.
Ook van de door het I.V.T. gekweekte appelrassen Odin en Ivette werden de eerste
vruchten geoogst.
Direct na de pluk sloeg het weer om. Na een vroege vorstperiode viel er veel regen.
De maand december spande daarbij de kroon met 183 mm, waardoor het totaal van
1965 op 1015 mm neerslag kwam. Een dergelijke hoeveelheid regen werd in Wilhelminadorp nog niet eerder gemeten.
Door de vele regen kwamen verschillende percelen van de proeftuin tijdelijk onder
water te staan omdat de drainage de enorme hoeveelheid water niet snel genoeg
kon afvoeren.
De jonge percelen aan de westzijde van de proeftuin hadden veel te lijden van de
wind. Het blad waaide stuk en van alle scheuten was de groeirichting oostelijk. Veel
buigwerk zal nodig zijn om de scheuten en takken weer in de gewenste richting te
krijgen.
In de loop van de zomer werd het perceel „Kuenen's Hof" gerooid en in september
werd de grond strooksgewijs ontsmet met chloorpicrine.
Het ligt in de bedoeling het perceel opnieuw in te planten en wel met een proef
waarin de invloed van verschillende virussen op peer zal worden nagegaan.
In 1965 werden in de proeftuin voor de gebruikswaarde-toetsing kleine aantallen
bomen van de volgende nieuwe rassen geplant:
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Appel: op M i l : Balder - Beacon - Cheddar Cross - Elton Beauty - Erwin Baur Greendale - Ivette - Jonadel - Jonwin - Miller's Seedling - Mio Odin - Z 249 (I.V.T.) - Z 401 (I.V.T.).
op M I X : de BM-nummers: 8834 - 902643 - 24351 - 24353 - 1102347 (afkomstig
van het Zweedse Veredelingsinstituut te Balsgard) en Sungold.
Pruim: op St. Julien A: Sanctus Hubertus.
APPELONDERSTAMMENPROEFVELD
Op dit in 1960/1961 geplante proefveld worden de volgende onderstammen met elkaar
vergeleken: MVIII, M I X , M26, Rotyp en Manks Codlin. Rotyp is een onderstam,
gevonden door de voormalige keurmeester van de N.A.K.-B., W. J. Robijn. Deze
onderstam werd in het jaarverslag 1963 aangeduid met RG. De MVIII kan in deze
proef niet met de overige onderstammen worden vergeleken, omdat de bomen op
deze onderstam een jaar later werden geplant.
De proefrassen zijn Stark Earliest, James Grieve, Cox's Orange Pippin en Golden
Delicious. Van elk ras komen twaalf bomen op elk der genoemde onderstammen voor.
De proefopzet is een „one tree plot" systeem.
Er zijn in de loop van de proefjaren al duidelijk verschillen ontstaan tussen de bomen
op de verschillende onderstammen. De groeikracht van de bomen, uitgedrukt in de
stamomtrek, werd gemeten op 25 januari 1966 en is vermeld in tabel 1. Uit deze
metingen blijkt wel dat bij alle rassen M I X de zwakste onderstam is. Rotyp is bij
drie van de vier rassen de sterkste onderstam, alleen bij Cox's wordt deze onderstam
nog overtroffen door de Manks Codlin. Bij Cox's en Golden Delicious is M 26 de op
één na zwakste onderstam, bij Stark Earliest en James Grieve is dit de Manks
Codlin. Uit tabel 1 blijkt verder dat de toename in stamomtrek in 1965 bij alle rassen
Tabel 1. Appelonderstammenproef, geplant 1960/61
Stamomtrek in cm in de winter 1965/66 (a) en toename in stamomtrek in cm in
1965 (b). Getallen zijn gemiddelden vantwaalf bomen
Table 1. Apple rootstock trial, planted 1960/61
Trunk circumference in cm in winter 1965/66 (a) and increase in circumference
incm in 1965 (b). Figures are meansof twelve trees
Onderstam

Stark Earliest

James Grieve

Cox's Orange Pippin

Golden

a

b

a

b

a

b

a

b

17,8
22,0
20,3
23,4

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

15,5
18,6
17,7
21,9

5,8
6,5
6,1
8,0

16,5
19,9
21,1
20,7

6,3
6,6
7,0
7,1

14,7
18,1
19,1
19,7

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

Delicious

Rootstock

M IX
M 26
M a n k s Codlin
Rotyp
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het sterkst was bij de onderstam Rotyp. Deze zal dus vermoedelijk in de toekomst
bij de vier in de proef betrokken rassen de sterkste van de vier genoemde onderstammen blijken te zijn. Gezien de groei van even oude bomen op de onderstam M II
op het aangrenzende perceel, kan opgemerkt worden dat de groei bij alle in de proef
betrokken onderstammen zwakker was dan bij M II.
De bladstand van de rassen Cox's en Golden Delicious werd op 29 september beoordeeld. Deze was bij beide rassen het beste bij bomen op de onderstam M26. Bij
Cox's kwam eind september bij bomen op M26 nog geen bladval noch bladverkleuring voor, terwijl dit bij de bomen op de andere onderstammen duidelijk wel
het geval was. Bij Golden Delicious was er op de waarnemingsdatum ook bij bomen
op M26 al wat bladval, echter duidelijk minder dan bij de bomen op de overige
onderstammen.
Tabel 2. Appelonderstammenproefveld, geplant 1960/61
Getallen zijn gemiddelden vantwaalf bomen
Table 2. Apple rootstock trial, planted 1960/61
Figures are means of twelve trees
Onderstam

Stark Earliest

James Grieve

Cox's Orange Pippin Golden Delicious

Bootstock

1964

1964

1964

1965

1965

1965

1964

5,4
12,8
12,7
9,3

6,2
7,8
9,1
7,5

1965

Kg opbrengst per boom/yield in kg per tree
M IX
M 26
M a n k s Codlin
Rotyp

M IX
M 26
M a n k s Codlin
Rotyp

6,3
9,1
5,7
7,9

8,3
11,2
7,6
9,5

3,8
8,3
5,9
8,0

8,8
13,9
9,9
11,8

6,4
6,1
9,8
2,4

10,3
18,2
17,1
16,1

Kg opbrengst per cm stamomtreki'yield in kg per cm
of trunk

circumference

0,56
0,62
0,45
0,50

0,68
0,66
0,73
0,59

0,46
0,51
0,37
0,41

0,40
0,74
0,51
0,57

0,57
0,75
0,56
0,54

0,63
0,46
0,70
0,18

0,33
0,65
0,60
0,45

0,70
1,00
0,90
0,82

De kilogram opbrengst van de jaren 1964 en 1965 is weergegeven in tabel 2. Bij
Stark Earliest en James Grieve hadden de bomen op onderstam M 26 in beide jaren
de hoogste opbrengst, ondanks het feit dat deze bomen dus kleiner waren dan de
bomen op onderstam Rotyp. Bij Cox's en Golden Delicious was de opbrengst per
boom in 1964 het hoogst bij de onderstam Manks Codlin, in 1965 ook bij M26.
Om een indruk te krijgen van de grootte van de produktie in verband met de boomgrootte is in tabel 2 ook de kilogram-opbrengst per boom gedeeld door de stamomtrek. Dit geeft dus de kilogramopbrengst per cm stamomtrek. De hoogste waarde
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Afb. 2.
Pig. 2.

Pruim (Victoria) opgekweekt aan jukken. De boom bestaat uit een harttak met twee leggers in de
rijrichting; de zijtakken van de leggers worden aan de jukdraden bevestigd.
Plum (Victoria) trained on yokes. The tree consists of a central leader and two main branches in
the direction of the row; side branches of these two main limbs are tied to the wires running
between the yokes.

hiervan duidt op een zo hoog mogelijke produktie bij een zo klein mogelijke boomgrootte. De vermelde waarden in tabel 2 blijken parallel te lopen aan de opbrengst
per boom. Bomen op M26 lijken dus produktiever dan bomen op M IX.
Alle resultaten overziende kan opgemerkt worden dat de M 26 tot nu toe een gunstige
indruk heeft gegeven wat betreft opbrengst, groeikracht en bladstand. Ook de vruchtgrootte op deze onderstam was in 19^65 gunstig en niet minder dan bij bomen op
M IX. Voor Cox's bedroeg het gemiddeld vruchtgewicht op onderstam M IX 130 gram,
voor onderstam M26 117 gram. Voor Golden Delicious was dit voor M I X 160 gram
en voor M26 158 gram.

BOOMVORMENPROEF MET PRUIM
In het voorjaar 1962 werd een boomvormenproef voor pruimen aangelegd. De vol-
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Tabel 3. Boomvormenproef met pruim,geplant voorjaar 1962
Getallen zijn gemiddelden van 20, 16 en 12 bomen voor resp. hagen, spillen en
struiken
Table 3. Plumtree-shape trial, planted spring 1962
Figures are means of 20, 16 and 12 trees for hedges, spindles and bushes
respectively
Boomvorm
Tree shape

Early Laxton

Czar

Reine Claude
d'Althan

Victoria

Kg opbrengst per boom/yield in kg per tree
Haag met jukken i)
Vrije spil2)
Struik 3)

2,5
0,7
0,3

7,1
2,0
1,8

0,7
0,9
0,3

1,9
2,0
0,8

Stamomtrek op 1-12-1965 en toename daarvan in 1965/trunk
circumference on 1-12-1965 and increase of circumference
in 1965
Haag met jukken
Vrije spil
Struik
!) hedge with yokes

23,2 ( 7,8)
22,6 ( 8,3)
26,0 (10,0)
2) spindles

27,6 (8,1)
27,2 (9,4)
30,4 (9,8)

24,0 ( 9,2)
25,0 (11,0)
26,2 ( 9,9)

24,4 (8,5)
24,2 (9,0)
26,1 (9,3)

3) bushes

gende boomvormen worden daarbij opgekweekt: 1. vrije haag met jukken, 2. vrije
spil met paal, 3. struik.
Bij de vrije haag wordt zo weinig mogelijk gesnoeid en veel zijtakken van de twee
leggers, die in de rijrichting staan, worden uitgebogen naar de jukdraden, zodat een
soort tafel ontstaat. Boven deze tafel wordt het zijhout ook uitgebogen tot in horizontale stand, waarbij er op wordt gelet dat dit hoger geplaatste zijhout de onderste
leggers niet gaat overheersen (zie afb. 2). De vrije spil wordt met behulp van een
paal opgekweekt om er voor te zorgen dat de harttak verticaal blijft. In het eerste
jaar werden de draagtakken lang ingesnoeid.
De struik tenslotte werd in het eerste jaar sterk teruggesnoeid om een stevig gestel
op te bouwen. Er wordt geen bijzondere moeite gedaan om de harttak te handhaven.
De proefrassen zijn Early Laxton, Czar, Reine Claude d'Althan en Victoria. De
plantafstanden zijn 4 x 3 m (hagen), 4 x 3,80 m (spillen) en 5 x 5,20 m (struiken).
Van elke ras-boomvorm combinatie komt één rij voor van 57 m lengte. De onderstam tenslotte is voor alle rassen St. Julien A.
In 1965 werden voor het eerst vruchten geoogst. Hierbij bleek, dat de vrije haag
met jukken bij de rassen Early Laxton en Czar de hoogste opbrengst per boom gaf
(zie tabel 3). Bij de twee andere rassen was de opbrengst nog zeer laag, zodat hier
geen conclusies mogelijk zijn. De hogere opbrengst bij de hagen in dit eerste
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draagjaar wordt nog gunstiger als men bedenkt dat de hagen het dichtst geplant zijn
en dat dus de opbrengst per hectare zeker het hoogste is.
De groei van de bomen werd elke winter bepaald door de stamomtrek te meten. Uit
deze metingen bleek dat tot en met 1964 de spillen het zwakst gegroeid waren, de
struiken het sterkst. In 1965 echter groeiden de hagen het zwakst (tabel 3, toename
in stamomtrek). Stelt men de zwakst groeiende boomvormen (hagen en spillen) tegenover de sterkst groeiende (struiken) dan kan opgemerkt worden dat een zwakkere
groei leidt tot een vroegere vruchtdracht.
ONTBLOEMPROEF MET APPEL
In de winter 1961/1962 werd een proef ingeplant met het doel na te gaan wat de
invloed is van het ontbloemen op de groei van jonge appelbomen. Daartoe werden
drie rassen geplant en wel Stark Earliest, James Grieve en Jonathan. Alle rassen
waren veredeld op M IX; de bomen waren geplant op 4 x 2 m.
De behandelingen in deze proef waren de volgende:
1. bomen alleen ontbloemen in 1962.
2. bomen ontbloemen in 1962 en 1963.
Tabel 4. Ontbloemproef met appel,geplant 1961/62
Getallen zijn gemiddelden van zes bomen
Table 4. De-blossom trial with apple, planted 1961/62
Figures are means of six trees
Bomen ontbloemd in
Trees deblossomed In

Stark Earliest
1964 1)

Stamomtrek
1962
1962, 1963
1962, 1963, 1964
1962, 1963, 1964, 1965

10,0

9,6
10,0

—

James Grieve

19651)

1) meting 23- 2-1965/measurement 23- 2-1965
2) meting 15-12-1965/measurement 15-12-1965
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Jonathan

1965

1964

in cm/trunk circumference in cm

16,6
16,5
16,3
17,5

Kg opbrengst per
1962
1962, 1963
1962, 1963, 1964
1962, 1963, 1964, 1965

1964

9,4
9,1
10,1

—

15,1
15,0
16,1
16,5

8,3
8,4
8,8

—

boom/yield in kg per tr

8,2
7,3
8,4

5,7
4,1
5,5

—

—

1965

3. bomen ontbloemen in 1962, 1963 en 1964.
4. bomen ontbloemen in 1962, 1963, 1964 en 1965.
De proef lag voor elk ras in drievoud met twee bomen per veldje. Het ontbloemen
had elk jaar tijdens de volle bloei plaats. De Jonathan werd begin 1965 gerooid;
de rest van de proef zal begin 1966 worden gerooid in verband met gebrek aan
plaatsruimte voor andere proeven. De resultaten van het ontbloemen zullen hierna
worden besproken. De metingen van de stamomtrek in 1964 en 1965 zijn vermeld in
tabel 4. Uit deze metingen bleek dat één of twee jaar ontbloemen géén invloed had
op de groei. Drie jaar ontbloemen bleek ook bij Stark Earliest geen invloed te hebben
gehad op de groei; bij James Grieve en Jonathan werd wel een gering positief effect
waargenomen. Dit zal te wijten zijn aan het feit dat in 1964 veel bloemen voorkwamen en niet ontbloemde bomen vruchten hebben gedragen. Vier jaar achtereenvolgend ontbloemen bij de rassen Stark Earliest en James Grieve (Jonathan was inmiddels gerooid) had een positief effect op de groei. De niet ontbloemde bomen
droegen in 1965 vrij veel appels (zie kg per boom) zodat groeibevorderingen door
het wegnemen van bloemen en dus van vruchten ook te verwachten was.
Het geheel overziende kan gezegd worden dat het ontbloemen van jonge appelbomen
niet veel van invloed is geweest op de groei. Pas na vier achtereenvolgende jaren
ontbloemen werden de resultaten op de groei goed zichtbaar, maar daarvoor werden
ook veel kilogrammen fruit opgeofferd. Deze resultaten werden bevestigd op een
rij Cox's bomen die in de winter van 1962/1963 waren geplant. Een deel van deze
bomen werd in 1963 ontbloemd, een deel in 1963 en 1964. De stamomtrek van de
bomen van deze behandelingen was begin 1965 respectievelijk 8,2 cm en 7,5 cm. Dus
ook hier werd geen invloed van twee jaar ontbloemen ten opzichte van één jaar ontbloemen vastgesteld. De twee jaar ontbloemde bomen waren zelfs gemiddeld dunner
dan de één jaar ontbloemde bomen.
Het is dus de vraag of het ontbloemen van jonge appelbomen voor groeibevordering
wel zin heeft. Wel lijkt het, gezien het effect van vruchtdracht op de groei, zinvol
om in de allereerste jaren als men de groei wil bevorderen de vruchten te verwijderen. Dit kan ook wel via ontbloemen gebeuren, maar het groeibevorderende
effect is dan niet terug te voeren op het verwijderen van de bloemen, maar op het
wegnemen van de vruchten.
PERETUSSENSTAMMENPROEVEN
Voorjaar 1963 werden twee peretussenstamproeven ingeplant met tweejarige bomen.
In de eerste proef zijn de rassen Beurré Hardy, Conference, Bonne Louise d'Avranches
en Doyenné du Comice. De tussenstammen zijn kwee d'Angers, Beurré Hardy, Le
Curé, Comtesse de Paris en Nouveau Poiteau, terwijl ook bomen zonder tussenstam
voorkomen. De tussenstam is in alle gevallen 50 cm lang. De onderstam voor alle
bomen is kwee d'Angers. De proef is aangeplant in twaalfvoud met één boom per
veldje.
De tweede proef bevat de rassen Beurré Hardy en Bonne Louise d'Avranches. Bij
Bonne Louise zijn de tussenstamobjecten: nicolatie, 10 cm tussenstam en 60 cm tussenstam van Beurré Hardy, terwijl ook bomen zonder tussenstam voorkomen. Bij Beurré
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Hardy zijn de objecten: nicolatie, 10 cm tussenstam van Comtesse de Paris en ook
hier bomen zonder tussenstam. De onderstam is in alle gevallen kwee d'Angers. De
proef ligt in achtvoud met één boom per veldje. De genicoleerde bomen zijn als
éénjarige bomen geplant en dus niet vergelijkbaar met de overige bomen. Deze
bomen zullen dan ook niet verder worden besproken. Een nicolatie is een schijfje van
enkele mm dikte van het tussenstamras, dat tegelijk met de oculatie onder het oog
van het entras in de onderstam wordt bevestigd.
In de winters 1964/65 en 1965/66 werd het aantal scheuten per boom geteld en de
Tabel 5. Peretussenstamproef, geplant voorjaar 1963. Groei-waarnemingen in de winter 1965/1966
Getallen zijn gemiddelden van 12 bomen (proef 1) en 8 bomen (proef 2)
Table 5. Pear interstock trial, planted spring 1963. Growth measurements on the one year old shoots
in winter 1965/1966
Figures are means of 12trees (triai 1) and8trees (trial 2)
Tussenstam
Interstock

Bonne Louise
d'Avranches
a')

b2)

29
43
37
20
28
16

63
58
64
52
55
52

C3)

Beurré Hardy

Doyenné du Cornice

Conference

d4)

Proef 1/trial 1
Geen/none
Beurré Hardy
Le Curé
Kwee d'Angers
Nouveau Poiteau
Comtesse de Paris

182 9,7
247 11,1
237 10,5
106 7,3
155 8,3
81 7,7

42 59 247 12,7
31
29
15
19
6

60 187 10,9
60 173 10,5
59 87 7,7
59 115 8,3
51 32 6,6

25 58 147 9,1
24
23
11
9
11

58 139 9,7
62 144 9,0
54 60 6,2
58 52 6,5
61 68 7,0

42 64 272 11,7
27 71 188
28 64 174
16 59 97
14 60 85
12 57 66

Proef 2/trial 2
Geen/none
30 63 187 9,3
Beurré Hardy
22 56 123 7,3
nicolatie/shield*
Beurré Hardy 10 cm 48 57 276 10,8
60 cm 41 57 235 10,6
Comtesse de Paris nicolatie/shield*
10 cm

45 58 260 12,0

13 52 65 7,6
22 61 132 11,3

a !) Aantal éénjarige scheuten langer dan 10 cm per boom/number of one year old shoots longer than
10 cm per tree,
b 2 ) Gemiddelde scheutlengte van scheuten langer dan 10 cm/mean shootlength of shoots longer than 10 cm.
3
c ) Totale lengte van het éénjarige hout per boom in dm/total length of one year old shoots per tree
in dm.
d 4) Stamomtrek in cm op 25 cm boven de onderste veredeling/trunk girth in cm at 25 cm above
lowest union.
Bomen
één jaar jonger/trees one year younger.
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9,9
9,3
7,2
6,8
7,2

totale lengte daarvan gemeten, in de laatstgenoemde winter werd ook de stamomtrek
gemeten. De resultaten van deze waarnemingen in de winter 1965/1966 zijn in tabel
5 weergegeven.
Als resultaat van deze proeven kan gezegd worden dat alle tussenstammen bij de
sterk groeiende rassen Beurré Hardy en Doyenné du Comice verzwakkend hebben
gewerkt. Deze verzwakking van de vegetatieve groei uitte zich alleen in het aantal
scheuten dat per boom werd gevormd en niet in de gemiddelde scheutlengte. Bij het
ras Beurré Hardy was de groei van bomen met de tussenstammen Comtesse de
Paris en kwee d'Angers onvoldoende, bij Doyenné du Comice was de groei onvoldoende van bomen met de tussenstammen: Comtesse de Paris, kwee d'Angers en
Nouveau Poiteau.
Bij de zwakker groeiende rassen Bonne Louise d'Avranches en Conference was de
groei van bomen met tussenstam Beurré Hardy en Le Curé beter of gelijk aan
bomen rechtstreeks op kwee. Ook bij deze rassen werkten de overige drie tussenstammen groeiverzwakkend en ook hier uitte zich dit vooral in minder scheuten
per boom. Bij Conference was de groei op deze drie tussenstammen onvoldoende;
bij Bonne Louise d'Avranches was de groei onvoldoende van bomen met tussen
Comtesse de Paris en kwee d'Angers.
Comtesse de Paris en kwee d'Angers en in mindere mate ook Nouveau Poiteau lijken
dus vooralsnog geen goede tussenstammen gezien de te zwakke groei van de bomen
met deze tussenstammen.
De vruchtdracht zal moeten worden afgewacht om uit te maken welke tussenstam
tenslotte het beste zal voldoen en of een tussenstam een verbetering betekent ten
opzichte van rechtstreekse veredeling op kwee.
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HET TEELTONDERZOEK BIJ GROOT FRUIT
Ir. S. J. WERTHEIM

ALGEMEEN
Het onderzoek heeft zich in 1965 voornamelijk gericht op de toepassing van groeiregulatoren. In het onderzoek waren betrokken de bloem- of vruchtdunningsmiddelen a-naftylazijnzuur (NAA), a-naftylaceetamide (NAAm), Californische pap
en als belangrijkste carbaryl alsmede de groeiregulatoren gibberellazuur, B-9, boorzuur, maleïnezuurhydrazide (MH) en 2,3,5-trijcodbenzoëzuur (TIBA).
De chemische dunningsmiddelen werden in of na de bloei beproefd op appel en pruim.
Met gibberellazuur werd geprobeerd de vruchtzetting te verbeteren bij de pererassen Beurré Hardy, Doyenné du Comice en Triomphe de Vienne. Met B-9 werd
getracht de groei af te remmen ten gunste van de vruchtbaarheid bij enkele appelen pererassen, zoals Cox's Orange Pippin, Tydeman's Early, Beurré Hardy en Doyenné
du Comice. Tevens werd nagegaan of B-9 de ongunstige invloed van gibberellazuur
op de gemengde knopvorming bij Triomphe de Vienne kan tegengaan. Met boorzuur
werden proeven genomen om te proberen de vruchtzetting van Doyenné du Comice
gunstig te beïnvloeden. MH werd gebruikt om bij oculaties van Tydeman's Early
een betere vertakking in de hand te werken. TIBA werd bij Tydeman's Early en
Benoni gebruikt op éénjarige bomen om na te gaan of de takhoek tussen de
zijscheuten en de harttak kon worden vergroot.
Gezien de grote belangsteling voor de snoeiwijze van de heer Ir. C. Guilliams te
Waremme (België) voor het pereras Doyenné du Comice werd deze snoeiwijze in
het onderzoek betrokken in het kader van de werkgroep „Plantsystemen, Boomvormen, Snoei en Uitbuigen".
Het onderzoek inzake de rol van de wind bij de bestuiving van vruchtbomen werd
voortgezet.
Aandacht werd besteed aan het chlorofylgehalte van bladeren van enkele spurtypen
van Golden Delicious en van enkele mutanten van Précoce de Trévoux.
De resultaten van bovengenoemd onderzoek zullen hierna in het kort achtereenvolgens worden besproken.
CHEMISCHE BLOEM- EN VRUCHTDUNNING
De chemische dunning werd in 1965 beproefd op de appelrassen Stark Earliest,
Benoni en Golden Delicious en op het pruimeras Victoria. De gebruikte middelen
waren carbaryl en a-naftylaceetamide op appel en pruim, terwijl bovendien op
het laatste gewas nog Californische pap werd toegepast. Op Benoni werd behalve
de reeds genoemde middelen bovendien nog a-naftylazijnzuur gebruikt. Van carbaryl
werd het fabrikaat AArupsin gebruikt, een 50%>spuitpoeder. Het a-naftylaceetamide,
afgekort als NAAm (ook wel als NAD afgekort) is gebruikt in de vorm van de spuitvloeistof Geramid neu; 0,10°/o Geramid neu komt overeen met 10 delen per millioen
(dpm) NAAm. De gebruikte Californische pap had een soortelijk gewicht van 1,25 g.
Het a-naftylazijnzuur (afgekort als NAA) werd gebruikt in de vorm van Aperdex
( = Rhizopon B). Eén tablet Aperdex komt overeen met 1 g NAA. De middelen werden
in alle proeven met een rugspuit verspoten. Alle chemische dunningsproeven werden
in vijfvoud genomen met steeds één boom per veldje.
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Op het ras Stark Earliest werd carbaryl beproefd in een veldproef te Yerseke met
de bedoeling de vruchten van het éénjarige hout, die vaak te klein blijven, te verwijderen. Juist deze vruchten maken het handdunnen bij dit ras tot een arbeidsintensieve teelthandeling. Door een bespuiting op zevenjarige bomen op M IX met
0,15% AArupsin 14 of 21 dagen na de bloei van het éénjarige hout (4 en 6 juni) lukte
het de vruchten van het éénjarige hout goed uit te dunnen. Het percentage vruchten
kleiner dan 55 mm daalde hierdoor aanzienlijk. Bij ongedunde bomen bedroeg het
percentage 4 4 % tegen 14% bij bomen die 14 dagen na de bloei van het éénjarige
hout waren bespoten met 0,15% AArupsin. Het resultaat van deze bespuiting was
weinig minder dan van handdunning. Ook de bespuiting 21 dagen na de bloei van
het éénjarige hout werkte goed. De kg-opbrengst per boom werd door de carbaryl
niet nadelig beïnvloed. Omdat bij dit ras het éénjarige hout vaak veel later bloeit
dan het oudere hout en men voornamelijk de vruchten van dit éénjarige hout wil
dunnen, zal men de bloei van het éénjarige hout als maatstaf voor de bespuiting
moeten nemen en niet de bloeidatum van het oudere hout.
Op het ras Benoni (elfjarige bomen op M I X te Nieuw- en St. Joosland) waren de
resultaten zeer teleurstellend.
Tijdens de volle bloei (10 mei) werd 0,8%>en 1,6 %> Californische pap en 0,20% en
0,40°/o Geramid neu verspoten. Al deze behandelingen hadden een zeer lichte maar
volstrekt onvoldoende dunning tot gevolg. Het meest dunde nog 0,40"/o Geramid neu.
Misschien zou met hogere concentraties van dit middel meer te bereiken zijn, maar
verdere concentratieverhoging biedt, gezien de kans op schade aan de bladstand,
weinig perspectieven.
Behandelingen na de bloei met Californische pap (0,8°/o, 1,6%). NAA (10, 20 dpm),
Geramid neu (0,20%, 0,40"/o) en AArupsin (0,15°/o, 0,30%) bleven zonder enig resultaat. Al deze middelen werden 7, 14 en 21 dagen na de volle bloei toegepast (19 mei,
25 mei en 2 juni).
Het lijkt gezien deze resultaten beter bij dit ras het onderzoek op chemische bloemdunning te richten en niet op chemische vruchtdunning.
Op het ras Golden Delicious werden evenals vorig jaar goede resultaten geboekt met
de middelen carbaryl en NAAm. In een proef te Yerseke werd op zesjarige bomen
op M I X gespoten met 0,09%, 0,12%, 0,15% en 0,18% AArupsin en 0,20%, 0,30%
en 0,40% Geramid neu 7, 14 en 21 dagen na de volle bloei (21 mei, 28 mei en 4 juni).
Uit het aantal vruchten per 100 bloemtrossen vermeld in tabel 6 blijkt dat de volgende behandelingen een dunning hebben veroorzaakt die in de buurt lag van
handdunning: 0,20%, 0,30% Geramid neu en 0,15% AArupsin toegepast 21 dagen na
de volle bloei en 0,40% Geramid neu en 0,18% AArupsin toegepast 14 en 21 dagen na
de volle bloei. De verdeling van de vruchten over de trossen was van de genoemde
behandelingen het beste bij het object 0,18% AArupsin toegepast 21 dagen na de
volle bloei. Tussen de maatsorteringen van de vruchten van al deze gunstige behandelingen bestonden geen verschillen van betekenis (tabel 7).
In alle tot nu toe genoemde punten waren handgedunde bomen beter dan de
chemisch gedunde. De handgedunde bomen droegen echter wel duidelijk minder kilogrammen. Naast deze zes goede behandelingen hebben nog meer toepassingen een

30

r-H f-l

5a.

a! a)

33 3

< ft

^ H 0 0 0 0 C - t > 0 0 0 0 O C D 0 0 0 5 C 0 C D Ç D l r - r > C 0 t > l > 0 0 C 0 C 0

T t < ( N C 0 T H v O i n ^ I > C 0 l O C D C 0 M C 0 T P ' < ! t

1"

I"

,

» H 0 0

,

C3

* ' ^ ' H C O

O L O t - ^ M C S l T H t ^ O T ^ C O t - O i O C O C S l O i - i C O i r - ^ O
00 I—li—li—I»—| T-I i—Ii—li—li—li—I
ï—I T-I i—I ï—I ,—I ï—I ,—|
i-H

.-H

C O C O M C O t O > H a m N Q O O O O M C O H O M O ^ ^ M
• ^ ( M C O C < l C < I i - l i - l C ^ i - l © i - H a S © W i - t ( 3 5 ' _ , T - i O i - l O O O

**
co

UI

s

Sog
«

3

n

- P.
Ä-.H >

•O . 4 j

"

S2 £ * «
m
(D
o>

SES

^"
c
<o
o
o

a>

V

O

O
c

o
"3
Q

• "

(0
3

ai

3
•o
O
3

>

V
-E
O
V)

E
0)
f

o
c

11

c

(B

>
C

o

o
O
o>
c
c

0)
O
u

'5

0)

a>
"O

N

f

«

o

O

a

a>

ai

ü

3
0)

«5

"3

0)
A

-O

<o

n
<
o
ai
u

CC U .

!£>

IB

m
es o
•o o

CID, Q

"ëao

1

»'S

i - H M

H

M

1-HCSl

T H <M

T-H

W

l

W

0>

E

1*-

1»

3

>

^
O
co «
o en
F c(0

•o

c

„go
3-8

IE

•o

E
a
>
O)

6a

•a

>

(S

GC

•si

^

•a
o
O
a
o c
0)
O) E
c o
c .o
**m

si

n
<u
a
a

0)

d
ci

Si
-M Œ>
Ö O
D O o o o o o o o o o o o

•e
.a
a
3 a
•o

Ci)
00
Ci

o" o" o" o" o" o" o" o" o"
D
C

• CO

<

o<

0)

Ü

31

9>

o t> i> oo «> <H c- ^ en uin en «

'S &

cpcoçOTH'T^rt-r^ ?içofin

o

o

9

e

©

©

9

o

c-

Oi

w

o

o

o

9
1—1

• *

CO 0 0

t>

CM C -

CO CM
i—l

l O ^ C O W M N ^ N H O C D H

e
9

9

ig

9

O)

i-t

CO
i—1 I M

o

O
CM

tcsi

9
e
IT5 CO
t-H CM

9
9
9
o
O
9
9
CO
O
CM CM CM CM

e
9
CO

m »-J, c*- o - ^ o o ^ c o c o ^ c o ^ o ^ M c p ^
co"c<ft>csfc4"coaTc»"^ofi>o

a
o
ö

"3

9
9

Q

9
9

9

e

9

o

9

^ 9

9

9

i o co
co co

i-H

9
O

9
9

w o

9

CO O

icco^c^m » n c o q œ œ
© " i n t o «3 cc H i > o " co" ^ " ei"

o
O

o
9
o
9
CO i - H

e

9
9

H O
M"

0005C0rH010S05OO0SOI>

o.
o

2
o
O
c
o

3
•o

9

9

9

9

co 1-1
co co

9
9
• 9
9
9
o
O
9
9
9
CM
CM CM i—1 0 0 i-H

O

9
9
9
9
CO E CM »-H

9

9
9

9
9

CO CM i-c
CM CM i - l

© O O C Ö T F C Ä O O O O C M ^ O O C O ^

co" o " CM" lO " * i-T co" co" T * i o CM" CO"
C 0 0 0 ^ ( D ^ t - C 0 C 0 ^ l O l O H

9

9

9
9

CO
i—1 ï—1

o

9

9

9

9

9

^

c-

CO

. 9

9

© '

9
CO

»-H

9

e

9

O

9

9

9

c-

Ift

t> i n

9

9

CM

o
lO PO N » CO CO^ • * Cft H CM ! > c»
i-T -HH" OO" o f co" w" i > i > co t > o " CM"
T^CO
ï-li-ICM
i-H t-H ,-H TH

'Ë

2 |
*-. o
v = -O

v

<B O)

—» S .

•O —

o t, g

SS --SS
iS 0 „

£

Ä

t i e j j g co

•o o

ö cö O S (S 3

g •

5 *o
0)

o» =»
CS

9

«

N

•E e

2> »
.E œ

O il

là

•5 &

a>

o

o

9

!ö » o o o o " o " o " o " o " o"
? lO lO co co
ß ,-1 .-H rH i-l 2

3 o" o o o" cu

d)

o

61) Î -

e<
0<

s
- CO

9

il
•o
0)

cm

73

Ü

a
CO

K

32

^

redelijk resultaat gegeven. Dit waren de behandelingen: 0,20% Geramid neu toegepast 14 dagen na de volle bloei, 0,30% Geramid neu toegepast 7 en 14 dagen na de
volle bloei, 0,12°/o AArupsin toegepast 14 en 21 dagen na de volle bloei, 0,15 %
AArupsin toegepast 14 dagen na de volle bloei en 0,18% AArupsin en 0,40% Geramid.
neu toegepast 7 dagen na de volle bloei. Al deze behandelingen zouden met een beperkte handdunning aan geheel handgedunde bomen gelijk te maken zijn. Vooral deze
behandelingen gold, dat de top van de boom min of meer onvoldoende was gedund.
Opvallend was dat veelal een gunstige dunning werd verkregen bij bespuitingen 21
dagen na de volle bloei, maar minder bij toepassing 14 of 7 dagen na de volle bloei.
Dit kwam omdat bij de toepassingen, die 21 dagen na de volle bloei plaats hadden
de vruchten van het éénjarige hout beter werden gedund. Dit éénjarige hout bloeit
namelijk later dan het oudere hout en 7 en 14 dagen na de volle bloei is als het ware
te vroeg om de vruchten van het éénjarige hout te dunnen. Dit is ook de reden dat in
de top van de boom, waarin betrekkelijk veel jong hout voorkwam, bij deze toepassingen onvoldoende werd gedund. Onvoldoende hebben gedund de behandelingen
0,20% Geramid neu toegepast 7 dagen na de volle bloei, alle toepassingen met 0,09°/o
AArupsin en 0,12% en 0,15% AArupsin toegepast 7 dagen na de volle bloei. Het
tijdstip 7 dagen na de volle bloei was dus in het algemeen te vroeg voor een goede
chemische duning van dit ras. In deze proef begon de dunnende werking van betekenis van AArupsin (carbaryl) bij 0,12 %.
In alle opzichten (zie tabel 6) lag het resultaat van chemisch dunnen in tussen dat
van ongedund en handgedund. Dit is gunstig omdat chemisch gedunde bomen dus
met de hand kunnen worden nagedund en de fruitteler zelf nog corrigerend kan
optreden.
Grote verschillen tussen de beide gebruikte middelen waren niet aanwezig. Beide
middelen, NAAm en carbaryl, kunnen dus met gunstig resultaat op Golden Delicious
worden gebruikt.
Het aantal zaden per vrucht bleek bij onbespoten bomen gemiddeld 7,4, bij met
carbaryl bespoten bomen 6,9, en bij met NAAm behandelde bomen ook 6,9. De
dunningsmiddelen hebben dus het aantal zaden per vrucht bij de aan de boom
overblijvende vruchten nauwelijks beïnvloed. Zou afsterven van de zich ontwikkelende zaden de hoofdoorzaak van de dunning geweest zijn, dan was het te verwachten dat ook de aan de boom overblijvende vruchten minder zaden hadden
overgehouden. Dat dit niet het geval is, wijst er op dat zaadabortie niet de hoofdoorzaak van de dunnende werking van deze middelen is.
Het meest gunstige dunningstijdstip in 1965 was voor Golden Delicious 21 dagen
na de volle bloei. De vruchtjes hadden op dit tijdstip een gemiddelde diameter van
8,6 mm. Mogelijk kan deze maat in de toekomst gebruikt worden om het tijdstip
van de chemische dunning te bepalen ter vervanging van het aantal weken na de
volle bloei. In de vruchtgrootte zijn de weers- en groeiomstandigheden als het ware
verwerkt. Een bepaalde vruchtgrootte in verschillende jaren duidt steeds op een
zelfde ontwikkelingsstadium van de vrucht, iets wat bij een bepaald aantal weken
na de volle bloei elk jaar niet het geval behoeft te zijn. De gevonden 8,6 mm diameter stemt overeen met een Duits advies, waarin men Golden Delicious adviseert
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te spuiten als de vrachtjes gemiddeld 6 tot 10 mm groot zijn. Meer onderzoek is
hierover echter nog nodig.
PRUIM
Op het ras Victoria werden gunstige resultaten bereikt. Te sterke dunning kwam
op de zevenjarige proefbomen op St. Julien A te Steenbergen niet voor. Tijdens de
volle bloei (23 april) werden de volgende behandelingen toegepast; 0,8°/o en 1,6 %
Californische pap en 0,10°/o, 0,15% en 0,20°/o Geramid neu. Vruchtdunning werd
toegepast 10 of 20 dagen na de volle bloei met 0,8°/o en 1,6% Californische pap,
0,20% en 0,40% Geramid neu en met 0,15% en 0,30% AArupsin (3 mei, 13 mei).
Deze behandelingen werden vergeleken met handgedund. Per boom werden enkele
takken in de waarnemingen betrokken.
In de bloemdunningsproef bleek dat alle gebruikte toepassingen dunnend hadden
gewerkt. Bij onbespoten bomen was het aantal vruchten per 100 bloemtrossen vóór
handdunnen 30, na handdunnen 14. Na een bespuiting met 1,8% Californische pap
was dit 17 en na 0,20%> Geramid neu 18 vruchten per 100 bloemtrossen. De overige
behandelingen dunden minder. Het wekt verbazing, dat 1,6% Californische pap
minder heeft gedund dan 0,8 %.
Bij Geramid neu was de dunning bij elke hogere concentratie steeds wat sterker.
Geramid neu nà de bloei toegepast had geen dunning tot gevolg. Met dit middel
zal dus in de bloei moeten worden gewerkt.
Bij de middelen Californische pap en AArupsin was er bij toepassing na de bloei
wel sprake van dunnende werking. Ook hier gebeurde het dat de laagste concentratie meer dunde dan de hoogste, vooral bij toepassing 20 dagen na de volle bloei.
Voor dit merkwaardige reageren van pruim werd geen verklaring gevonden.
In de vruchtdunningsproef was het aantal vruchten per 100 bloemtrossen van onbespoten bomen vóór de handdunning 23, erna 12. Wat tijdstip betreft dunde Californische pap toegepast 10 dagen na de volle bloei het best, bij 0,8% was bovengenoemde waarde 18; bij 1,6% 19. Ook carbaryl dunde beter bij de vroegste toepassing; 0,15% AArupsin dunde tot 19, 0,30% tot 16 vruchten per 100 bloemtrossen.
Dat carbaryl (AArupsin) op Victoria dunde was verrassend, omdat carbaryl in 1964
op het ras Czar niet dunde. In tegenstelling tot appel moet bij pruim worden vermeld dat het resultaat binnen één bepaalde behandeling per boom nog al wat kan
variëren. Mogelijk speelde deze variatie in de dunning een rol bij het wat vreemde
reageren op oplopende concentraties.
INVLOED VAN GIBBERELLAZUUR OP DE VRUCHTZETTING BIJ PEER
De proeven met gibberellazuur werden opgezet in samenwerking met Dr. A. Varga
van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen.
Bij Triomphe de Vienne werd nagegaan wat de invloed is van het tijdstip van toepassing en of er verschil bestaat tussen spuiten en nevelen van gibberellazuur.
Het tijdstip van toepassing werd beproefd op zesjarige bomen te Nieuw- en St. Joosland met twee verschillende concentraties (I2V2 en 25 dpm 1 ). De tijdstippen waren
*) dpm = delen per millioen.
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witte knopstadium (3 mei), volle bloei (5 mei) en 7 dagen na de volle bloei (12mei).
De resultaten van deze proef zijn samengevat in tabel 8.
In deze proef werd het gibberellazuur gespoten. De gebruikte concentratie (I2V2 en
25 dpm) komen overeen met 1 tablet gibberellazuur op 80 resp. 40 1. water.
Het gibberellazuur had een gunstige invloed op de vruchtdracht. De meeste behandelde bomen moesten zelfs met de hand worden gedund. Alleen bij de laagste
concentratie toegepast 7 dagen na de volle bloei was er geen verschil met onbehandeld. Bij de laagste concentratie was de bespuiting toegepast tijdens volle bloei
gelijk aan de bespuiting in het witte knopstadium; bij de hoogste concentratie was
de bespuiting toegepast tijdens het witte knopstadium duidelijk beter. Gezien het
resultaat in deze proef kan gezegd worden dat de toepassing na de volle bloei te
laat was. Dit werd in de praktijk in vele gevallen bevestigd. Het gibberellazuur moet
kennelijk tussen het witte knopstadium en de volle bloei toegepast worden. Bespuitingen met 25 dpm gaf een hogere zetting dan bespuiting met I2V2 dpm, bij
de laagste concentratie was de zetting echter al voldoende. Uit het aantal zaden per
vrucht bleek dat de vruchten, die door gibberellazuur zijn ontstaan, parthenocarp
waren. De weinig zaden per vrucht bij de met gibberellazuur behandelde bomen
moeten worden toegeschreven aan het gedeelte normaal gezette vruchten.
Hoe meer vruchten per boom, hoe kleiner de vruchten. Vruchten van onbehandelde
bomen waren daarom het grootste. De vruchten van de met gibberellazuur behandelde bomen bereikten een diameter tussen 60 en 80 mm, wat een gunstige maat
is te noemen.
Vruchten van de behandelde bomen waren ook duidelijk meer bronskleurig dan
vruchten van onbehandelde bomen, vooral bij de vroegste toepassing.
Bij de telling van de gemengde knoppen in het voorjaar 1966 bleek dat bomen
behandeld met 25 dpm gibberellazuur te weinig gemengde knoppen droegen. Bomen
behandeld met I2V2 dpm hadden slechts weinig minder gemengde knoppen dan niet
bespoten bomen. Dit laatste kan toegeschreven worden aan de vruchtdracht, die aan
de bomen bespoten met I2V2 dpm veel beter was dan bij onbehandelde bomen, omdat
de bomen die nà de bloei met deze concentratie waren behandeld, evenveel peren
droegen als onbehandelde bomen en voorjaar 1966 ook evenveel gemengde knoppen
hadden. Bij 25 dpm was echter ook de behandeling na de bloei, die dus geen hogere
zetting tot gevolg had, nadelig voor de gemengde knopvorming.
De vergelijking tussen nevelen en spuiten werd uitgevoerd in twee proeven op de
proeftuin te Haamstede op vijf- en zesjarige bomen. Gebruikt werden bij spuiten de
concentraties 10, 25 en 50 dpm, bij nevelen eveneens en bovendien nog 125 dpm.
Gedeeltelijk werd dus dezelfde concentratie bij het nevelen aangehouden en in één
geval een extra hoge concentratie gebruikt. Gespoten werd tegen een hoeveelheid
van 10001.per ha; geneveld met 2001.Per ha kwamen de spuitconcentraties overeen
met 10, 25 en 50 tabletten en de nevelconcentraties met 2, 5, 10 en 25 tabletten per
hectare. Spuiten en nevelen werd op dezelfde dag uitgevoerd en wel op 11mei.
De proefresultaten zijn vermeld in tabel 9.
In beide proeven had het gibberellazuur een zeer gunstige invloed op de vruchtdracht. Alle behandelde bomen moesten met de hand worden gedund. Bij de vijfjarige bomen (proef 1) was er bij spuiten weinig verschil tussen de verschillende
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concentraties. Bij het nevelen hadden de beide hoogste concentraties een veel te
sterke zetting tot gevolg. Bespuitingen met 10 en 25 dpm hadden meer zetting tot
gevolg dan het nevelen met dezelfde concentraties; bij de concentratie van 50 dpm
was dit juist andersom.
De zesjarige bomen reageerden veel meer op het gibberellazuur dan de vijfjarige
bomen. Zowel bij spuiten als bij nevelen nam hier de vruchtdracht toe bij hogere
concentraties (uitgezonderd de bespuiting met 25 dpm). De vruchtdracht na nevelen
was wat minder dan na spuiten. Toch moesten ook genevelde bomen nog behoorlijk
worden gedund. Nevelen met 10 dpm was in deze proef zelfs ruim voldoende voor
een normale oogst (dit betekent dat per hectare slechts 2 tabletten zouden zijn gebruikt, want 10 dpm komt overeen met 1 tablet op 100 1. water). Na sortering bleek
dat de meeste vruchten van behandelde bomen van 50 tot 70 mm groot en dus aan
de kleine kant waren. Vruchten van onbehandelde bomen waren wel wat groter,
maar ook grotendeels in dezelfde grootteklassen gelegen.
In het voorjaar 1966 werden van de proefbomen de gemengde knoppen geteld. Gebleken is dat het aantal gemengde knoppen van boom tot boom aan de proefbomen
nogal wisselde. Dit was echter ook het geval bij niet bespoten bomen. Tussen
nevelen en spuiten was er in dit opzicht geen duidelijk verschil. Alleen bomen die
met 125 dpm waren geneveld, hadden te weinig gemengde knoppen.
Op Beurré Hardy waren dit jaar de resultaten met gibberellazuur eveneens gunstig
Ook op dit ras werd nagegaan welk toepassingstijdstip het meest geschikt is. Behandeld werden zevenjarige bomen te Kruiningen met 25 en 50 dpm gibberellazuur
op drie tijdstippen, namelijk witte knopstadium (23 april), volle bloei (1 mei) en 10
dagen na de volle bloei (10 mei).
De proefresultaten zijn vermeld in tabel 10. Bomen bespoten vóór of tijdens de
volle bloei droegen belangrijk meer vruchten dan niet behandelde bomen. Bomen na
de volle bloei bespoten, waren alleen na bespuiting met de hoogste concentratie nog
wat beter met vruchten bezet dan onbehandelde bomen. In deze proef was de toepassing in het witte knopstadium duidelijk beter dan de toepassing tijdens volle
bloei. Hoe hoger de concentratie hoe beter het resultaat. De bomen werden niet
met de hand gedund, omdat tijdens de juni-rui nog vrij veel vruchten afvielen. De
vorming van gemengde knoppen werd in het voorjaar van 1966 nagegaan. Het bleek
dat 25 dpm gibberellazuur toegepast tijdens het witte knopstadium of tijdens volle
bloei niet schadelijk was voor de vorming van gemengde knoppen ondanks de hogere
opbrengst van deze bomen vergeleken met onbehandelde bomen. Na de bloei toegepast bleek gibberellazuur in deze concentratie wel nadelig. De hogere concentratie
van 50 dpm gibberellazuur bleek nadeliger dan 25 dpm. Ook hier was de toepassing
na de bloei duidelijk nadelig voor vorming van gemengde knoppen. Aangezien de behandelingen na de bloei geen duidelijk hogere opbrengst tot gevolg hadden, is dit
effect op de gemengde knopvorming een direct effect van het gibberellazuur (vermoedelijk via een bevordering van de vegetatieve groei). De extra vruchtzetting door
gibberellazuur was een gevolg van parthenocarpe vruchtzetting (zie kolom „Zaden
per vrucht" in tabel 10). De vruchten van behandelde bomen hadden een wat afwijkend kelkeinde; dit was echter niet ernstig en niet van invloed op de uiterlijke
kwaliteit.
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Op Doyenné du Comice werd eenzelfde proef genomen als op Beurré Hardy. In deze
proef te Krabbendijke werd gibberellazuur beproefd op zevenjarige bomen. Noch
de verschillende tijdstippen, noch de verschillende concentraties hadden enig effect
op de zeer lage zetting van deze proefbomen. Evenals vorig jaar dus geen invloed
van gibberellazuur op de vruchtdracht bij jonge bomen van dit ras.

TOEPASSING VAN B-9 (N-DIMETHYLAMINOBARNSTEENZUUR)
In 1964 en 1965 werden vele proeven met deze remstof opgezet om na te gaan of dit
middel zich leent voor praktische toepassing in de fruitteelt. De meeste proeven
zijn nog niet afgesloten, maar van enkele wel afgesloten proeven zullen enige resultaten worden vermeld. Het middel werd in 1964 toegepast op Triomphe de Vienne,
nadat dit gewas met een vrij hoge concentratie gibberellazuur was bespoten, om na
te gaan of B-9 de nadelige invloed van gibberellazuur op de vorming van gemengde
knoppen kan opheffen.
Het gibberellazuur werd na de bloei op 9 mei gespoten toen nog enkele bloemen
aanwezig waren. Dit werd gedaan om na te gaan of het gibberellazuur een directe
nadelige invloed heeft op de vorming van gemengde knoppen of een indirecte (via
meer vruchten). Van toepassing na de bloei werd geen effect meer op de zetting
verwacht. De gebruikte concentraties waren 50 en 100 dpm (1 tablet op 20 resp. 10 1.
water). B-9 werd daarna toegepast op 9 en/of 16 juni, dus 4 en/of 5 weken na de
gibberellazuurbespuiting. De gebruikte concentraties waren 1000 en 2000 dpm B-9
(0,2°/o resp. 0,4°/o van een 50% B-9 spuitpoeder). In de proef waren bomen aanwezig, die noch gibberellazuur noch B-9 ontvingen, bomen die alleen gibberellazuur
of alleen B-9 (éénmaal of tweemaal) ontvingen en tenslote bomen die na het gibberellazuur met B-9 (éénmaal of tweemaal) werden bespoten. In het totaal ontstonden zo 27 behandelingen (zie tabel 11). De proef lag in drievoud op tienjarige
bomen te Wilhelminadorp.
Inderdaad bleek dat het gibberellazuur de vruchtzetting weinig had verhoogd; alleen
bij de hoogste concentratie waren wat meer vruchten aanwezig (verhoogde zetting
van de laatst bloeiende bloemen). Wel bleek in 1965 dat gibberellazuur in beide
concentraties nadelig op de vorming van gemengde knoppen had gewerkt. Dit was
dus een direct nadelig effect door deze stof of een indirect effect via bevordering van
de vegetatieve groei. Hoe hoger de concentratie was geweest, hoe groter het nadelige
effect.
B-9 daarentegen bleek juist een gunstige invloed op de vorming van gemengde
knoppen te hebben. Of deze invloed direct of indirect (via de ontstane groei vermindering) verliep, is niet te zeggen. Bij de eerste B-9 bespuiting werkte alleen de
hoogste concentratie bevorderend, bij de tweede bespuiting beide B-9 concentraties.
Het niveau van de vorming van gemengde knoppen werd bij twee opeenvolgende
B-9 bespuitingen door de laatste bespuiting weinig meer verhoogd boven het niveau
van de eerste. Alleen 0,4°/o B-9 gaf dan nog enige verhoging.
De nadelige invloed van het gibberellazuur op de vorming van gemengde knoppen
was groter dan de positieve invloed van de B-9 (zie tabel 11). Beide B-9 bespuitingen
remden de bladvorming van de éénjarige scheuten. Deze remming was sterker naar-
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Tabel 11. Resultaten van opeenvolgende gibberellazuur- en B-9-toepassingen op Triomphe
de Vienne in 1964.Getallen zijn gemiddelden van drie bomen, per boom enkele
takken waargenomen
Table 11. Results of successive applications of gibberellic acid and B-9 on Triomphe de
Vienne in 1964. Figures are means of three trees; per tree, several branches
observed
% gemengde knoppen van
totaal aanwezige knoppen

Behandeling
Treatment
GA in dpm
GA in ppm
9-5

B-9 in %*
9-6

16-6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2

0,4
0,2

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

•

—

—

0,4
0,2

—

0,4
0,2

—

0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2

0,4
0,2

—
—
—

0,4
0,2

—•

0,4
0,2

—
—

0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2

0,4
0,2

—
—

0,4
0,2

Onbehandeld/untreated

—

0,4
0,2

—

% llower buds of total buds
53
58
55
42
49
42
52
55
38
77
66
71
75
62
62
72
75
49
81
76
74
75
65
78
76
75
63

* Vermelde concentraties betreflen 50% B-9 spuitpoeder, werkelijke B-9 concentraties de helft hiervan/
concentrations concern B-950% wettable powder; real B-9concentrations, half of these values.
mate de concentratie hoger was. Als bij de eerste bespuiting 0,4%>B-9 was gebruikt,
dan had een tweede bespuiting weinig meer-effect; als bij de eerste bespuiting 0,2°/o
B-9 of geen B-9 was gebruikt, dan had de tweede bespuiting wel effect.
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Op Cox's Orange Pippin en Golden Delicious werd eveneens in 1964 B-9 beproefd.
Op vijfjarige bomen op M I X te Rilland werden één, twee of drie bespuitingen
uitgevoerd met 1,0 %>, 0,4°/o en 0,2°/o B-9 50°/o spuitpoeder (concentratie actieve
stof B-9 dus de helft van deze waarden). De bespuitingsdata waren 10 en 24 juni en
9 juli. De vegetatieve en de generatieve ontwikkeling van de proefbomen werd
daarna in 1964 en 1965 gevolgd. Deze proef lag in drievoud met één boom per veldje.
De resultaten van deze waarnemingen zullen hieronder kort worden weergegeven.
In 1964 beperkte B-9 bij Cox's de vruchtdiameter (ten hoogste 5 mm), maar niet het
gemiddeld vruchtgewicht. Bij Golden Delicious werd alleen het gemiddeld vruchtgewicht gedrukt door drie bespuitingen met 1,0%> B-9, de vruchtdiameter was bij
alle behandelingen ongeveer gelijk aan onbehandeld. In 1965, dus in het jaar na toepassing, had B-9 geen invloed meer op het gemiddeld vruchtgewicht van beide
rassen. Het aantal vruchten per boom werd, noch in het jaar van toepassing noch
in het jaar erna, door B-9 beïnvloed. Bij Golden Delicious hadden onbehandelde
bomen in 1964 de meeste vruchten, het jaar erna vermoedelijk daardoor de minste.
Of dit effect in 1964 door B-9 is veroorzaakt, leek echter niet waarschijnlijk.
Op beide rassen had geen der B-9 behandelingen een duidelijke invloed op de vorming
van gemengde knoppen. Bij Cox's was de variatie in het aantal gemengde knoppen
per boom binnen één behandeling groter dan de variatie tussen de verschillende behandelingen. De Cox's bomen, die driemaal met 1,0°/o B-9 waren bespoten, hadden
gemiddeld echter wel het grootste aantal gemengde knoppen per boom.
Het aantal bladeren, dat per scheut na de B-9 behandelingen in 1964 werd gevormd,
was kleiner dan van scheuten van onbespoten bomen. Deze remming was bij beide
rassen sterker naarmate de concentratie hoger was. Bij Cox's was de remming ontstaan door één, twee of drie achtereenvolgende bespuitingen van dezelfde omvang;
bij Golden Delicious nam de remming toe naarmate het aantal bespuitingen toenam.
De internodiumlengte bleek door B-9 verkleind te zijn en wel meer naarmate de
concentratie toenam. Bij Cox's had het aantal achtereenvolgende bespuitingen hierop
géén invloed; bij Golden Delicious wel.
In het jaar van toepassing bleek B-9 niet het aantal éénjarige scheuten dat werd
gevormd te beïnvloeden. In het jaar erna, in 1965 dus, was er bij Cox's in dit opzicht
nog geen invloed; bij Golden Delicious echter vormden met B-9 bespoten bomen wat
minder scheuten dan onbehandelde bomen.
De gemiddelde scheutlengte werd in het jaar van toepassing sterk door B-9 beperkt.
Bij Cox's was dit voor alle B-9 behandelingen ongeveer evenveel; bij Golden Delicious
was de remming weer sterker naarmate de concentratie hoger was en het aantal
bespuitingen toenam.
Bij Cox's waren de scheuten van onbehandelde bomen gemiddeld 47 cm lang; van
bomen die driemaal met 1,0 °/o B-9 waren behandeld slechts 24 cm. Bij Golden Delicious waren deze cijfers resp. 32 en 21 cm. In het jaar na toepassing was er bij
Cox's ook nog een groeiremming in dit opzicht en wel bij bomen die één-, twee-, of
driemaal met 1,0% B-9 waren behandeld. Bij Golden Delicious was er in het jaar
na toepassing van de B-9 geen invloed meer op de gemiddelde scheutlengte.
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INVLOED VAN BOORZUUR OP VRUCHTZETTING
In 1964 en 1965 werd getracht de vruchtzetting van Doyenné du Comice gunstig te
beïnvloeden door tijdens de bloei boorzuur op de bomen te spuiten. In 1948 was in
de Verenigde Staten van Noord-Amerika namelijk een gunstige invloed van dit
middel op de zetting bij Beurré d'Anjou vastgesteld door de onderzoekers Batjer en
Thompson (Proc. Am. Soc. Hort. Sei. 53; 1949: 141-2).
De gunstige werking werd onder meer gezocht in een betere groei van de stuifmeelbuizen als gevolg van het borium. In een perceel te Krabbendijke kon in beide proefjaren op Doyenné du Comice geen enkele gunstige invloed van boorzuur worden
vastgesteld. In 1964 werd in de volle bloei (1 mei) gespoten op zesjarige bomen met
5, 25, 50 en 100 dpm; in 1965 ook in de volle bloei (3 mei) op zevenjarige bomen met
25, 50 en 100 dpm boorzuur. Gezien dit resultaat zullen geen verdere proeven in deze
richting worden genomen.
BEVORDERING VAN VERTAKKING MET BEHULP VAN MH (MALEINEZUUR
HYDRAZIDE)
Het doel van de proef met deze remstof was na te gaan of na bespuiting van de
scheuttop van groeiende oculaties de eindknop in groei geremd kan worden, met als
gevolg vorming van zijscheuten in het eerste groeijaar. Dit werd gedaan bij Tydeman's
Early, omdat dit ras het jaar na de oculatie een zeer lange onvertakte harttak vormt.
Men is bij dit ras dan gedwongen in de volgende winter de harttak in te knippen
om zo in het tweede groeijaar zijscheuten te verkrijgen.
In principe zou dit ook bereikt kunnen worden door het nijpen van de scheuttop in
het eerste groeijaar. Het blijkt echter dat dan één van de bovenste overblijvende
knoppen een verlengenis gaat vormen en nog te weinig zijscheuten worden gevormd.
In de boomkwekerij wordt het nijpen bij groeiende oculaties van Tydeman's Early
dan ook niet gedaan. In een boomkwekerijperceel te Wouw werden groeiende oculaties
van Tydeman's Early op M IX éénmaal of tweemaal bespoten met MH. Dit werd
gedaan op een 60 resp. 70 cm hoog gewas en alleen de bovenste 8 bladeren van
elke plant werden bespoten. Gebruikt werd het middel Orga-Rem (3,45 cm 3 per
liter water Orga-rem komt overeen met 1000 dpm MH). De gebruikte concentraties
waren 750, 1000 en 1500 dpm MH. Gespoten werd op 29 juni (gewas 60 cm hoog) en
6 juli (gewas 70 cm hoog). Ter controle werd op 13 juli een aantal planten met de
hand genepen. Ook onbehandelde controles waren aanwezig. De proef lag in vijfvoud
met één oculatie per veldje. De bespuitingen werden met een handspuit uitgevoerd.
Bij de groeimetingen op 28 september bleek dat twee bespuitingen met 1500 dpm MH
op een 60 resp. 70 cm hoog gewas de groei van de eindknop zó beïnvloedden dat
gemiddeld per oculatie 3,2 zijscheuten werden gevormd. Er werden zelfs meer zijscheuten gevormd dan na nijpen van het groeipunt. Genepen oculaties vormden gemiddeld 2,2 zijscheuten.
Onbehandelde bomen vormden slechts gemiddeld 0,2 zijscheuten. De overige MH
behandelingen waren onvoldoende. De met MH bespoten bladeren waren lichtgroen
verkleurd. Gezien deze verkleuring en het feit dat de knoppen van het behandelde
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deel niet uitliepen, iets wat na handnijpen wel het geval was, moet toepassing van
MH over de hele lengte van de oculatie worden vermeden. Proeven met MH in de
boomkwekerij zullen worden voortgezet.
VERGROTING VAN DE TAKHOEK MET BEHULP VAN TIBA (2-,3-,5-TRIJOODBENZOËZUUR)
Het doel van de proeven met deze groeiregulator was na te gaan of na bespuiting
met deze stof de hoek, waaronder zijscheuten uit een tak ontstaan, kan worden
beïnvloed. Vergroting van de takhoek met behulp van deze stof is namelijk in de
Verenigde Staten van Noord-Amerika waargenomen. Dit effect lijkt van belang op
éénjarige onvertakte bomen, die in het tweede jaar zijscheuten gaan vormen en dan
vooral bij rassen die een steile tak-inplant hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
de appelrassen Tydeman's Early en Benoni. Deze rassen werden dan ook in de
proeven betrokken.
In een boomkwekerijperceel te Heinkenszand werden éénjarige bomen in 1965 bespoten met TIBA. De bomen van beide rassen hadden geen zijhout en waren in de
winter 1964/65 ingesnoeid op 90 tot 95 cm hoogte. De bomen werden éénmaal bespoten
met 20, 30, 40, of 50 dpm TIBA en wel öf drie of zes weken na het begin van de
groei (2 juni, 23 juni). Op deze bespuitingsdata had de Tydeman's Early 5 tot 10 resp.
25 tot 30 cm scheutlengte, de Benoni 5 tot 20 resp. 30 tot 35 cm. De TIBA spuitvloeistof werd betrokken van Luxan N.V. te Arnhem (2 cm 3 TIBA per 1. komt overeen met 50 dpm TIBA). De proef werd genomen in vijfvoud, met twee bomen per
veldje. Op 6 september werd de takhoek van alle zijscheuten gemeten met een gradenboog met een straal van 10 cm. Het bleek hierbij dat geen der behandelingen invloed
had op de grootte van de uitvalshoek van de zijscheuten uit de harttak. Bij Tydeman's
Early werden op 12 oktober nog enkele andere waarnemingen aan de groei gedaan.
Hierbij bleek dat de gemiddelde scheutlengte evenmin door TIBA was beïnvloed.
Wel bleek dat bij concentraties van 40 en 50 dpm toegepast op 23 juni gemiddeld 1
zijscheut per boom minder was gevormd in vergelijking tot onbehandelde en de
overige behandelde bomen.
SNOEIPROEVEN
In 1965 werden op het pereras Doyenné du Comice verschillende snoeiproeven opgezet om de snoeiwijze, die door de heer Ir. C. Guilliams uit Waremme (België) naar
voren werd gebracht, te onderzoeken. Deze methode berust op de volgende stellingen.
a. Doyenné du Comice kan niet èn sterk groeien èn veel vruchten dragen. Is de
groei dan ook te sterk, wat bij jonge bomen vaak het geval is, dan laat de
vruchtdracht te wensen over door een sterke rui van de gezette vruchten.
b. Door het grote aantal bloemen en door het zich vormende blad ontstaat een dermate grote concurrentie om voedingsstoffen dat slechts weinig bloemen het tot
een oogstbare vrucht brengen.
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c. Er bestaat verschil in „kwaliteit" van de gemengde knoppen. De knoppen die het
meeste kans hebben om vruchten te leveren bevinden zich op het tweejarige
hout, dat het jaar tevoren niet was ingesnoeid. Gemengde knoppen op beurzen en
sporenkransen op het oudere hout hebben minder kans het tot vruchten te
brengen.
De snoeiwijze van de heer Guilliams is er dan ook op gericht groeiremmend te
werken, en om het teveel aan gemengde knoppen te verwijderen. Voorzover dit
mogelijk is kan deze snoeiwijze puntsgewijs worden weergegeven als volgt.
1. De kop van de boom wordt niet meer elk jaar teruggesnoeid op een zwakkere
éénjarige scheut, maar ongesnoeid gelaten, en hoogstens uitgedund. Het niet ingesnoeide éénjarige hout zal dan gemengde knoppen vormen, waarop het volgende
jaar wel kan worden teruggesnoeid. Deze vorming van gemengde knoppen en
de vruchtdracht na insnoeien zouden de groei in de kop dan afremmen.
2. De takken ingeplant op de harttak worden zoveel mogelijk ingeknipt tot op een
goede gemengde knop, op ongeveer de helft van het tweejarige hout. Is er te
weinig tweejarig hout aanwezig, dan kan ook worden teruggesnoeid op een goede
gemengde knop op het driejarige hout. Goede gemengde knoppen staan op een
kort spoortje.
3. Beurzen en oude sporenkransen worden voor een deel verwijderd en voor een deel
uitgedund tot op een knop die het dichtst bij de tak staat.
4. Een aantal éénjarige scheuten op de takken wordt gespaard om het volgend jaar
weer op te kunnen inknippen. Zijn er veel éénjarige scheuten, dan wordt wel
uitgedund. De dichtst bij de harttak staande éénjarige scheuten worden op een
stomp gesnoeid om hergroei voor het volgend jaar te forceren. Is er te weinig
groei, dan worden ook beurzen en sporenkransen op het oude hout op stompjes
gesnoeid om hergroei te verkrijgen.
Het éénjarige hout dat blijft staan wordt niet ingesnoeid of uitgebogen.
5. Afgedragen takken worden tot op een stomp teruggezet om steeds groei zo dicht
mogelijk bij de harttak te houden.
6. Het snoeien dient laat, dat is na februari, te geschieden.
Groeiremmend zou vooral het gestelde onder punt 2 en 6 werken. Het aantal gemengde
knoppen wordt sterk teruggebracht door het vermelde onder punt 2, 3 en 5. Minder
goede gemengde knoppen verwijdert men vooral door te snoeien volgens het gestelde in punt 3.
Het is duidelijk dat deze snoeiwijze aanleiding geeft tot een kleinere boomgrootte
dan bij een klassieke snoei het geval is. Bij nieuwe aanplant zal de plantafstand,
indien deze snoeimethode wordt gevolgd, hieraan moeten worden aangepast.
De genomen proeven hebben zich gericht op twee punten en wel een vergelijking
tussen traditionele snoei en „Guilliams" snoei en het tijdstip van snoei. Beide punten
werden onderzocht op zeven- en vijfjarige bomen te Kloetinge resp. te Tholen. De
snoeitijdstippen waren december en april bij een proef met traditionele snoei en een
andere proef met de methode Guilliams. Tevens werd in een derde proef de tra-
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Tabel 12. Invloed van snoeiwijze en tijdstip van snoei op de vruchtdracht van Doyenné
du Comice in 1965. Getallen zijn gemiddelden van vijf bomen
Table 12. Influence of pruning method and time of pruning on the fruit-bearing of Doyenné
du Comice in 1965. Figures are means of five trees
Behandeling

% rui

Aantal vruchten per 100
bloemtrossen
Number of fruits per 100 clusters

Opbrengst in
kg per boom

Gem. vruchtgewicht (g)

Treatment

% June drop

Voor de juni rui
Before June
drop

Yield in kg
per tree

Mean fruit
weight (g)

li)

Bij de oogst
At harvest

2 2)

A. Tijdstippenproef bij traditionele snoei/pruning time with normal pruning method.
December
52
33
31
8
14
5
14,4
3,2
177
232
April
42
36
32
7
18
4
12,7
2,1
166
240
B. Tjjdstippenproef bij Guilliamsnnoei/purning time with Guilliams pruning method.
December
82
47
74
17
13
9
4,2
2,1
166
234
239
April
72
39
47
16
14
10
6,3
2,4
155
C. Snoeimethodenproef/trial on pruning methods.
Traditioneel/
normal
36
39
7
15
4
9
Guilliams
64
59
27
32
9
13

4,6
4,0

4,7
3,2

196
182

!) Proef te Kloetinge met zevenjarige bomen/Trial ai. Kloetinge with seven year old trees. Snoeidata/pruning
dates: 11-12-1964, 6-4-1965.
2

) Proef te Tholen met vijf- (A) of vierjarige bomen (B, C)/Trial at Tholen with five year (A) or four year
(B, C) old trees. Snoeidata/pruning dates: 14-12-1964, 8-4-1965.

ditionele snoei met de snoeiwijze van Guilliams vergeleken, waarbij volgens beide
methoden in april werd gesnoeid. De resultaten van deze drie proeven zijn vermeld
in tabel 12. Bij de traditionele snoeiwijze was in de proef te Kloetinge de vruchtdracht inderdaad het hoogst aan de in april gesnoeide bomen. Dit ontstond door een
geringere rui van de vruchten aan de bomen van dit object. In Tholen was er weinig
verschil tussen vroeg en laat snoeien; de zetting was daar echter zeer laag.
Bij de snoeiwijze volgens Guilliams was eveneens op beide plaatsen de rui aan in
april gesnoeide bomen wat lager dan aan in december gesnoeide bomen met als gevolg een iets hogere vruchtdracht per 100 bloemtrossen bij de oogst.
De verschillen tussen de traditionele snoei en de snoeimethode Guilliams zijn weergegeven door proef C in tabel 12. Uit de cijfers van deze tabel blijkt wel, dat de
zetting per 100 bloemtrossen bij bomen gesnoeid volgens methode Guilliams duide-
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251
203

Afb. 3. Insnoeien van de tak tot op een gemengde knop van het tweejarige hout gat bij Doyenné du Comice
veelal een goede vruchtzetting aan de ingesnoeide tak.
Fig. 3. Pruning of the two year old branch of Doyenné du Comice back to a spur, often gives good fruit-set
on the treated branch.

lijk hoger was dan bij bomen, die traditioneel gesnoeid waren. Bij de oogst was dit
nog het geval, maar veel minder dan tijdens de zetting. Dit wijst er op, dat de bomen
gesnoeid volgens methode Guilliams veel meer rui hadden dan traditioneel gesnoeide
bomen, (zie kolom „%> rui"). Door de grotere zetting bleven er per 100 bloemtrossen
bezien echter nog meer vruchten over. Per boom was dit echter niet het geval. Bomen
gesnoeid volgens de methode Guilliams brachten dan ook minder kilogrammen op.
Het sterk terugsnoeien van de boom, dus het verkleinen van de kroonvolume was
nadelig voor de opbrengst per boom, ondanks het feit dat de zetting per 100 bloemtrossen dus beter was.
Een en ander kon in een andere proef te Rilland op zevenjarige bomen worden bevestigd. Ook hier was het sterk terugbrengen van de boomgrootte door de snoeiwijze
Guilliams nadelig voor de kilogramopbrengst per boom. Traditioneel gesnoeide bomen
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Afb. 4. Draaibaar opgestelde stuilmeelvanger met verwisselbare objectglaasjes voor de
bepaling van de aanwezigheid van stuifmeel in de
lucht.
Fig. 4. Rotatable
pollen-catchers
containing glass slides
partly covered with vaseline to collect air-borne
pollen in the orchard.

brachten gemiddeld 6,4 kg op, sterk gesnoeide bomen 4,3 kg, terwijl degetting per
100 bloemtrossen hoger was van laatstgenoemde bomen (9 tegen 12 vruchten per
100 bloemtrossen bij de oogst).
In deze proef bleek ook, dat de rui van sterk gesnoeide bomen groter was dan van
traditioneel gesnoeide bomen (52% tegen 30%). In deze proef bleek laat snoeien
(april) meer rui te veroorzaken dan vroeg snoeien (februari). Dit was dus in tegenstelling tot het gevondene in de eerder genoemde proeven. De invloed van het
snoeitijdstip op de rui is dus niet eensluidend en zal nader moeten worden onderzocht.
Het bleek in deze proef, waarin ook een snoeimethode was opgenomen die tussen
beide andere snoeimethoden in lag, dat bepaalde principes van de methode Guilliams
zeer goed bruikbaar zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval met het inknippen van het
tweejarige hout (zie afb. 3), wat veelal tot een betere vruchtdracht van de betreffende
tak leidde. Er zal echter voor moeten worden gewaakt, dat de boomgrootte niet te
sterk wordt verkleind, om opbrengstverlaging per boom en dus per hectare te voorkomen. Van de verhoogde zetting door de snoeimethode Guilliams zal pas dan profijt
getrokken kunnen worden als er al bij het planten rekening wordt gehouden met
een kleine boom; dus bij nauwe beplanting.
De proeven zullen op dezelfde bomen meerdere jaren worden voortgezet om een
beter inzicht te krijgen in de snoeiwijze en het snoeitijdstip van Doyenné du Comice.
BESTUIVING
Evenals in 1964 werden ook in 1965 draaibaar opgestelde stuifmeelvangers (afb. 4) in
een perceel appels aangebracht om na te gaan of stuifmeel van appel in de lucht
aanwezig is. Daarnaast werden takken en bomen van enkele appelrassen gedurende
de bloei ingehuld in horregazen kooien om bestuivende Insekten te weren. Dit onderzoek werd verricht om na te gaan in hoeverre door de lucht verplaatst stuifmeel een
rol speelt bij de bestuiving van vruchtbomen.
De stuifmeelvangers werden opgesteld in perceel 13 van de proeftuin te Wilhelmina-
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Tabel 13. Invloed van de hoogte en het inhullen van stuifmeelvangers op het aantal
opgevangen stuifmeelkorrels in de bloeiperiode van 1965
Table 13. Influence of the height and the protection afforded by insect-proof nylon cages
(mesh about 1 mm2) on the number of catched air-borne apple pollen grains
caught duringthebloom of1965
Hoogte stuifmeelvanger
in m

Vanger ingehuld (+)
of niet (—)

Totaal aantal opgevangen stuifmeelkorrels op 5 vangers

Height pollen-catcher
in m

Catcher protected (+)
or unprotected (—)

Total number of catched pollen grains
caught on 5 pollen-catchers

+

844
1331
604
1451

+

dorp waar zich de volgende appelrassen bevonden: James Grieve, Cox's Orange
Pippin en Golden Delicious. Totaal werden 21 vangers opgesteld, 20 verspreid in
twee rijen van het perceel en één aan de westelijke zijde van het perceel, buiten
het windscherm. In elke stuifmeelvanger werden steeds vier objectglaasjes geplaatst,
die tijdens de bloei om de dag werden verwisseld en onder het microscoop op aanwezigheid van stuifmeel werden onderzocht. Van elk objectglaasje was hiertoe een
klein plekje (± VÏcm2) met vaseline bestreken.
Van de 20 vangers waren er 10 geplaatst op 2 m hoogte en 10 op 1 m hoogte om
na te gaan of de stuifmeeldichtheid op beide hoogten verschilt. Bovendien werd de
helft van elke serie nog ingehuld in een horregazen hoes om na te gaan in hoeverre
het in de inhulproeven gebruikte horregaas, stuifmeel tegenhoudt.
Uit het onderzoek bleek dat stuifmeel van appel in de lucht voortkomt. Evenals vorig
jaar werd het meeste stuifmeel aangetroffen bij gunstig bloeiweer en gedurende de
hoofdbloei. Vooral tijdens de bloei van Cox's Orange Pippin en Golden Delicious
werd veel stuifmeel aangetroffen. Dit was het gevolg van het gunstige weer tijdens
de bloei van deze rassen en omdat van deze rassen op het betreffende perceel meer
bomen voorkwamen dan van James Grieve. Van Cox's en Golden Delicious kwamen
vijf resp. acht rijen van 48 bomen voor, van James Grieve vier rijen.
Op de glaasjesvangers, die op 2 m hoogte waren opgesteld, werden evenveel stuifmeelkorrels opgevangen als op glaasjes van 1 m hoog geplaatste vangers. De stuifmeeldichtheid op beide hoogten was dus gelijk. Duidelijk bleek verder, dat horregaas
zeer veel stuifmeel tegenhield. Op glaasjes van ingehulde vangers werd in het
totaal ongeveer de helft minder stuifmeel gevangen dan op glaasjes van niet ingehulde vangers (tabel 13).
Om na te gaan in hoeverre door de lucht verplaatst stuifmeel een rol speelt bij de
bestuiving werden drie inhulproeven opgezet. Twee inhulproeven werden uitgevoerd
met behulp van horregazen hoezen die gedurende de bloei om takken van bomen
werden gebracht. Dit werd gedaan bij Schone van Boskoop (21-voud) en Beurré
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Tabel 14. Vruchtzetting aan tijdens de bloei ingehulde takken of bomen in 1965
Table 14. Fruit set on branches or trees protected or unprotected against pollinating insects
by insect-proof cages of wire blind gauze during the bloom of 1965
Ras

Ingehuld

(+)

of niet (—)

Variety

Protected
(+ ) or
improtected

(—)
Schone v a n Boskoop
Beurré Alexandre
Lucas
James Grieve

+
—

+
+

—
—

Aantal
bloemtrossen per
tak of boom

Aantal vruchten
per 100
bloemtrossen
Number of fruits
per 100 clusters

Gemiddeld
vruchtgewicht (g)

Aantal zadi
per vrucht

Number of
flower
clusters per
branch
or tree

Voor de
juni rui
Before
June
drop

Bij de
oogst
At
harvest

Mean fruit
weight (g)

Number of
seeds per

41
179
44
36
188
261

25
110
24
25
89
118

151
155
200
185
129
127

0,7
2,8
0,0
0,0
1,7
5,2

81)
71)
62)
7

2)

201 3 )
1923 )

i) Gemiddelde van 21 takken per behandeling/mean of 21branches per treatment.
2
)
„
„ 20 „ „
„
„ „ 20
3
)
,,
.. 2 bomen „
,,
„ „ 2 trees
„
„

Alexandre Lucas (20-voud). Per boom kwam slechts één ingehulde tak en één vergelijkbare niet ingehulde tak voor. De derde inhulproef werd genomen op het ras
James Grieve. Hierbij werden horregazen kooien om hele bomen geplaatst. De proef
lag in tweevoud. In alle inhulproeven werd gebruik gemaakt van groen nylon horregaas, waarvan de maaswijdte ongeveer 1 mm bedroeg.
De resultaten van deze drie proeven zijn samengevat in tabel 14. Uit de cijfers van
tabel 14 blijkt, dat de vruchtzetting na inhullen minder was dan wanneer niet was
ingehuld; alleen bij Beurré Alexandre Lucas was dit niet het geval. Bij de oogst van
laatstgenoemd ras bleek echter, dat de vruchten van ingehulde takken en van niet
ingehulde takken parthenocarp waren. Blijkbaar zijn deze parthenocarpe vruchten
dan zonder bestuivingsprikkel ontstaan.
Hoewel dus gebleken is dat de vruchtzetting aan niet ingehulde takken of bomen
beter was dan aan ingehulde takken of bomen, was er toch ook aan laatstgenoemden
vruchtzetting. Deze vruchtzetting moet dan ontstaan zijn zonder toedoen van bestuivende insekten.
Uit tabel 14 blijkt, dat de vruchten bij ingehulde takken of bomen minder zaden
bevatten dan vruchten ontstaan aan niet ingehulde takken of bomen. Deze verminderde bestuivingsintensiteit was echter ook te verwachten, want niet alleen sloot
het inhulmateriaal bestuivende insekten buiten, maar ook, zoals eerder werd vermeld, werd in de lucht aanwezig stuifmeel slechts gedeeltelijk doorgelaten. Het lijkt
aannemelijk, gezien het feit dat de vruchten aan ingehulde takken of bomen zaad
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bevatten, aan te nemen dat deze zaden ontstaan zijn door bestuiving met door de
lucht verplaatst stuifmeel. De enig andere verklaring zou nog kunnen zijn dat deze
zaden door zelfbestuiving zijn ontstaan. Daarom werd bij James Grieve de zelfbestuiving in het onderzoek betrokken. Het bleek, dat inderdaad bij dit ras na kunstmatige zelfbestuiving vruchten met zaad ontstonden. Het percentage vruchten dat
op deze wijze ontstond, was echter beduidend lager (3'%>) dan het percentage dat
ontstond aan de ingehulde bomen (± 12°/o). Ook bij Schone van Boskoop lijkt zelfbestuiving niet de verklaring voor de vruchtzetting die aan ingehulde takken optrad, omdat dit ras triploïd is. Deze triploïdie houdt in, dat alleen normaal zaad zal
ontstaan door bevruchting van diploïde eicellen met diploid stuifmeel. Dit zal voorkomen omdat triploïde rassen ook diploïde geslachtscellen kunnen vormen, maar het
lijkt niet waarschijnlijk dat dit zo vaak gebeurt, dat de zetting en het aantal zaden
per vrucht in deze proef aan ingehulde takken opgetreden, hierdoor te verklaren is.
Het lijkt uit bovenstaande resultaten aannemelijk waarde te hechten aan door de
lucht verplaatst stuifmeel bij de bestuiving van vruchtbomen. Verder onderzoek is
echter noodzakelijk.
BLADCHLOROFYL BIJ SPURTYPEN EN ANDERE MUTANTEN
Van enkele op de proeftuin te Wilhelminadorp aanwezige spurtypen van Golden
Delicious en enkele grootvruchtige mutanten van het pereras Précoce de Trévoux
werd door de afdeling Fysiologie van het Proefstation het chlorofylgehalte van het
blad onderzocht. Dit werd gedaan aan bladeren van het midden van éénjarige
scheuten. Bepaald werd het gehalte aan chlorofyl a, chlorofyl b en apart ook het
gehalte aan chlorofyl a + b per dm 2 bladoppervlak. Deze laatste waarde kan ook
als controle van beide andere bepalingen gelden. Uit de resultaten van de bepalingen
bleek dat dit inderdaad het geval was. Het bleek, dat de chlorofylgehaltes van de
onderzochte Golden Delicious spurtypen duidelijk hoger waren dan van de normale
Golden Delicious. Starkspur Golden Delicious bevatte bijvoorbeeld 22°/o meer
chlorofyl a + b en Yellospur 23% meer dan normale Golden Delicious. Ook in
1964 werd door het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen het
chlorofylgehalte van Golden Delicious en van de Starkspur Golden Delicious bepaald.
Het aantal mg chlorofyl a + b per dm 2 bladoppervlak was toen respectievelijk 4,41
en 5,48; dus een verschil van 24%. Dit verschil komt zeer goed overeen met het in
1965 gevonden verschil van 22°/o. Bij de Précoce de Trévoux mutanten bleek de
Supertrévoux een hoger bladchlorofylgehalte te bezitten (20°/o) dan het normale
type; de Précoce van Wilhelminadorp was in dit opzicht ongeveer gelijk aan het
normale type (slechts 3%> meer chlorofyl a + b).
Of een hoger bladchlorofylgehalte van betekenis is ten aanzien van de vruchtbaarheid is echter niet bekend.

51

DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUIT
TE KAPELLE-BIEZELINGE
Ir. B. ROELOFSEN en L. NIJSSE

ALGEMEEN
Het jaar 1965 werd gekenmerkt door abnormaal veel regen, waardoor van een
moeilijk jaar voor de kleinfruittelers gesproken kon worden. Het koude weer tijdens
de bloeiperiode van de aardbeien veroorzaakte een onvolledige bevruchting, waardoor een groot aantal misvormde vruchten ontstond. De vele regens gedurende
de oogst werkten een sterke Botrytis-aantasting in de hand, waardoor de resultaten
van de kleinfruitgewassen ongunstig werden beïnvloed. De prijzen waren goed,
doch door de te lage opbrengsten waren de uiteindelijke resultaten matig. Voor de
goede partijen rode bessen werden betere prijzen betaald dan in 1964. Ook de prijs
van de frambozen, in doosjes aangevoerd, was aanmerkelijk beter dan in het voorafgaande jaar. Tabel 15 geeft een overzicht van de middenprijzen van door de
proeftuin geveilde Produkten. De bramenoogst viel in een tijd met mooi warm weer.
De nabloei ontwikkelde zich echter te laat om nog enige produktie te geven.
Op de oudere takken van de rode bessen kwam in 1965 veel rood vuur (Nectria cinna-

Tabel 15. Gemiddelde veilingprijzen van door de proeftuin Kapelle aangevoerde produkten
in 1964 en 1965
Table 15. Average auction prices brought by the crop of the experimental garden at
Kapelle in 1964and 1965
Gewas
Crop

Kasaardbeien
Strawberries, glasshouse
Platglasaardbeien
Strawberries, frames
Vollegrondsaardbeien
Strawberries in the open
Remonterende aardbeien
Everbearing strawberries
Frambozen in doosjes
Raspberries in boxes
Rode bessen
Red currants
Zwarte bessen
Black currants
Bramen (Thornless Evergreen)
Blackberries
Bramen (Himalaya)
Blackberries
Loganbessen
Loganberries

Prijs per kg in guldens
Price per kg in Dutch florins
1964
1965

7,10

6,61

3,70

4,12

1,20

1,35

2,75

2,85

1,61

1,85

0,36

0,55

0,79

1,51

1,83

1,78

—

1,27

1,68

2,02
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barina) voor. Of dit een gevolg is van het niet meer gebruiken van het middel
koperoxychloride tegen bladval zal nader dienen te worden onderzocht.
De resultaten rnet de giasaardbeienteelt waren in 1965 duidelijk beter dan in de
voorgaande jaren. De betere verzorging van de wachtbedden en een goed doorgevoerde hygiëne in de kassen droegen hier veel toe bij. Opmerkelijk waren de relatief
hoge prijzen van de aardbeien van de koude plat- en staandglasteelt. Dit vond zijn
oorzaak in het late voorjaar, waardoor de aanvoer van vollegrondsaardbeien te
laat op gang kwam.
GLASAARDBEIEN
In de kas op de proeftuin werden in 1965 drie rassen beproefd, t.w. Glasa, Cambridge
Vigour en Gorella. De toediening van CO2 tijdens de groei en de invloed van een
extra stikstofgift in de wachtbedperiode werd nagegaan. Op 11 januari werd de
temperatuur op 15° C overdag en op 10° C 's nachts afgesteld. Gelijktijdig werd de
belichting ingeschakeld van 23.00 uur tot 7.00 uur. De planten ontwikkelden zich aanvankelijk goed, doch door stagnatie in de watervoorziening bereikte de zoutconcentratie van de grond een te hoge waarde, waardoor een ernstige groeistagnatie optrad.
Deze kon door volop water toe te dienen worden opgeheven, doch het tijdstip en de
grootte van de oogst werd hierdoor ongunstig beïnvloed. Het ras Glasa had een
lichte aantasting van bladaaltjes, waarschijnlijk als gevolg van een infectie op het
wachtbed. In tabel 16 worden de uitkomsten van deze proef vermeld. De rassen
Cambridge Vigour en Gorella reageerden positief op de CO2 toediening, Glasa daarTabel 16. Rassenproef met aardbeien onder verwarmd staand glas
Table 16. Variety trial with strawberries ina heated glasshouse
Rassen
Varieties

Datum hoofdpluk
Date of main yield

Kg/m2
Kg/m2

Gulden/m2
D. Florin/m2

Eerste kwaliteit
First grade

M e t CO2
With CO2
Glasa
C a m b r i d g e Vigour
Gorella

23-4
10-5
10-5

1.9
3.0
2.75

14,00
18,00
16,30

78%>
80%
71%

Zonder CO2
Without CO2
Glasa
C a m b r i d g e Vigour
Gorella
G l a s a *)

21-4
10-5
7-5
27-5

2.2
2.65
2.56
2.29

14,40
15,00
15,50
17,17

88%
83 %
77%
85%

*) Deze planten kregen in plaats van 350 kg 12-10-18400 kg kalksalpeter per ha.
Instead of 350 kg 12-10-18, these plants received 400 kg calcium nitrate per ha.
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Afb. 5. Glasa, het vroegste aardbeiras voor de geforceerde teelt.
Fig. 5. Glasa, the best strawberry variety for heated glasshouse culture.

entegen niet. De Glasaplanten, die op het wachtbed kalksalpeter hadden ontvangen,
gaven een iets grotere opbrengst, terwijl het tijdstip van de oogst zes dagen later
kwam te vallen.
Hoewel de kilogramopbrengst zeer bevredigend was te noemen, waren de prijzen
te laag. Een middenprijs van ƒ6,61 per kg is voor een dergelijke geforceerde teelt
onvoldoende.
De teelt van aardbeien onder platglas was bijzonder goed. In het bijzonder viel hierbij
de zaailing 58002 van de proeftuin Middelrode op. Hoewel de vrucht erg teer is en
het gewas meeldauwgevoelig, bleek deze zaailing voor de platglasteelt zeer geschikt.
Het valt te betreuren dat dit nummer door de proeftuin Middelrode voor verdere
beproeving werd uitgesloten. De opbrengsten per raam, in kilogrammen en guldens,
waren respectievelijk voor Regina 2,5 kg en ƒ8,28, voor 58002 3,5 kg en ƒ15,45 en
voor Cambridge Vigour 3,0 kg en ƒ11,02.
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VOLLEGRONDSAARDBEIEN
RASSENVERGELIJKING

In 1965 lagen er op de proeftuin Kapelle twee rassenproeven, t.w. een éénjarige en
een tweejarige. In deze proeven werd de gebruikswaarde van Elista, Senga Sengana,
I.V.T. 6032 en K5 (Kuiper) nagegaan. Uit de resultaten van deze proeven, die in
tabel 17 en 18 zijn weergegeven, blijkt dat Elista een aanwinst voor het bestaande
sortiment mag worden genoemd. Dit ras gaf zeer goede opbrengsten. De vruchten
waren van goede kwaliteit, doch lieten zich zeer moeilijk zonder dop plukken. Voor
de industrieteelt dus minder geschikt. Door de open groeiwijze is dit ras voor Botrytis
weinig gevoelig. Verticilliumresistent is Elista jammer genoeg echter niet. Zeer gevoelig voor deze ziekte bleek ook I.V.T. 6032 te zijn. Dit ras is vrijwel uitsluitend
zonder dop te plukken, waardoor een plukprestatie van 20 tot 25 kg per uur kan

Tabel 17. Rassenproef met vollegrondsaardbeien, geplant 1963
Table 17. Variety trial with strawberries in the open,planted 1963
Rassen
Varieties

Opbrengst in 1964
Yield in 1964

Elista
Redgauntlet
Senga Sengana
Talisman
Senga Gigana
C. Vigour

270 k g / a r e
218
200
181
151
121

Eerste pluk Opbrengst in 1965
First picking Yield in 1965
16-6
16-6
11-6
18-6
11-6
10-6

242 k g / are
175
176
196
99
158

Eerste pluk
First picking
28-6
24-6
29-6
28-6
24-6
24-6

Tabel 18. Rassenproef met vollegrondsaardbeien, geplant 1964
Table 18. Variety trial with strawberries in the open,planted 1964
Eassen
Varieties

Opbrengst in 1965
Yield in 1965

Eerste pluk
First picking

Eerste kwal.
First grade

Middenprijs per kg
Average price

Senga Sengana
I.V.T. 6032
K5 K u i p e r
Gorella
Senga Gigana
Redgauntlet
Elista

122 k g / are
163
)
175
,
112
,
84
,
118
,
166
>

29-6
29-6
29-6
24-6
24-6
29-6
29-6

86,9 °/o
93,7 °/o
81,0 %>
89,0°/o
95,2 °/o
82,4<Vo
92,2 %

ƒ1,22
ƒ1,02
ƒ1,22
ƒ1,09
ƒ1,40
ƒ1,18
ƒ1,36
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per kg

worden bereikt. Hoewel K5 (Kuiper) en Senga Gigana enkele goede eigenschappen
bleken te bezitten, kunnen deze niet als een verbetering van het bestaande sortiment
worden beschouwd.
REMONTERENDE RASSEN

Ook in 1965 werd aandacht aan de remonterende aardbeirassen Revada en Repita
besteed. Nagegaan werd in hoeverre een tweejarige teelt van deze rassen voldoet.
Revada bleek met een totale opbrengst van 419 kg per are aanmerkelijk meer te
produceren dan Repita, die over twee jaar 311 kg per are opbracht. Toch voldoet
Revada voor een tweejarige teelt minder goed. Dit ras vormt het tweede jaar namelijk te veel blad, waardoor de afrijping van de vruchten sterk kan worden vertraagd,
terwijl het gevaar voor een Botrytisaantasting wordt verhoogd. Repita heeft een
meer open groeiwijze, waardoor van genoemde bezwaren minder last wordt ondervonden. De teeltuitkomsten van beide rassen zijn in hoge mate afhankelijk van een
optimale vochtvoorziening, terwijl voor het verkrijgen van een evenwichtige ontwikkeling een extra stikstofgift noodzakelijk is. Bij een te overvloedige bloei verdient
het bloemplukken zeker aanbeveling, terwijl in het algemeen het ontbloemen tot
eind mei moet worden aanbevolen. De markt reageert gunstig op de aanvoer van
deze aardbeien in het naseizoen. Een middenprijs van ƒ2,85 per kilo maakt deze teelt
dan ook zeker aantrekkelijk.
GRONDBEDEKKING

Het gebruik van zwart plastic grondbedekking heeft vooral bij de teelt van vroege
aardbeien zijn waarde bewezen. Een oogstvervroeging van vijf dagen en een aanmerkelijk hogere opbrengst kunnen hieruit resulteren. Bedroeg de meeropbrengst in
1964 in een tweejarige proef ƒ72,21 per are netto, het tweede jaar was dit ƒ 67,85.
Van een oogstvervroeging in het tweede jaar bleek echter geen sprake meer te zijn.
Het gewas heeft zich daarvoor in de regel te zwaar ontwikkeld. De onderzoekingen in
1965 hebben voorts uitgewezen, dat een dubbele rij planten op plastic (plantafstand
40 bij 30 x 100 cm) per are ongeveer 15°/o meer opbracht dan een enkele rij (plantafstand 100 x 20 cm).
FRAMBOZEN
RASSENVERGELIJKING

In het najaar van 1963 werd een proef aangelegd om de rassen Jochems Roem, Rode
Radboud, Schönemann en Mailing Promise te kunnen vergelijken. In 1965 werden
hiervan de eerste opbrengsten verkregen, die in tabel 19 vermeld staan. Van de beproefde rassen bleek Schönemann enkele zeer aantrekkelijke eigenschappen te bezitten. Een hoge opbrengst van kwaliteitsvruchten en een veertien dagen later
vallend oogsttijdstip dan het standaard ras Mailing Promise maken dit ras interessant
voor de telers. Jochems Roem en Rode Radboud ontwikkelden zich te langzaam om
hierover reeds een oordeel te kunnen uitspreken.
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De bestrijding van Botrytisvruchtrot verdiende in de
natte zomer van 1965 alle
aandacht.
Fig. 6.

The control of Botrytis
fruit rot became urgent
during the wet summer of
1965.

Tabel 19. Rassenproef frambozen, geplant in 1963
Table 19. Variety trial with raspberries, planted in 1963
Rassen
Varieties

Opbrengst
Yield

Begin pluk
First picking

Tweede kwal.
Second »rade

Middenprijs
Average price

Jochems Roem
Mal. P r o m i s e
Rode Radboud
Schönemann

118 k g / a r e
129
113
159

14-7
1-7
14-7
14-7

13,3 °/o
10,0 °/o
9,1 °/o
9,5°/o

ƒ 1,84/kg
ƒ1,84 „
ƒ1,84 „
ƒ2,18 „

RODE BESSEN
RASSENVERGELIJKING

In een oriënterende proef werden de rassen Jonkheer van Tets, Maarses Prominent,
Rondom en Red Lake met elkaar vergeleken. De drie eerstgenoemde rassen waren
zes jaar oud, Red Lake drie jaar. De opbrengstcijfers, die voor Jonkheer van Tets
169 kg per are, voor Maarses Prominent 154 kilo per are, voor Rondom 268 kilo per
are en voor Red Lake 100 kilo per are bedroegen, tonen duidelijk de produktiviteit
van Rondom aan. De middenprijs in 1965 was respectievelijk ƒ0,44, ƒ0,60, ƒ0,81 en
f1,— per kg. De uitstekende smaak van Red Lake werd dus hoog gewaardeerd. Het
valt te betreuren dat dit ras regengevoelig blijkt te zijn. Een niet te korte snoei,
waardoor de bessen minder op elkaar komen te hangen en dus sneller opdrogen is
voor Red Lake zeker noodzakelijk.
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BRAMEN
PLANTAFSTANDENPROEF

Het meest geteelde ras Himalaya wordt algemeen op een plantafstand van ongeveer
2,50 x 2,00 m geplant. Onderzocht wordt of een nauwere plantafstand in de rij tot
hogere opbrengsten in de eerste jaren kan leiden. De proef werd in 1963 aangelegd.
Uit de resultaten, die in tabel 20 zijn vermeld, blijkt dat bij de traditionele plantafstand van 2,50 x 2,00 m in het eerste oogstjaar aanmerkelijk minder werd geproduceerd dan bij de overige beproefde plantafstanden. Het is jammer dat de
plantafstand 2.00 x 1,00 m belend wordt door een te hoog opgroeiende rij frambozen,
waardoor de opbrengst nadelig werd beïnvloed.
Tabel 20. Plantafstandenproef braam,geplant in 1963
Table 20. Plant-spacing trial with blackberries (Himalaya), planted in 1963
Plantafstand
Plant spacing

Aantal Stengels
Number of
stems

Opbrengst 1965
Yield in 1985

Kosten plantgoed
Outlay for plants

200x100cm
200x125cm
200x150cm
200x200cm

3
4
5
6

172kg/are
187
177 „
133

ƒ60,—/ •/are
ƒ48—
ƒ40ƒ30—

ORIËNTATIEAANPLANT THORNLESS EVERGREEN

In de natte zomer van 1965 heeft Thornless Evergreen zijn goede eigenschappen
kunnen bewijzen. Rijpe vruchten konden zonder bezwaar tot één week in de regen
hangen zonder merkbare kwaliteitsvermindering. De vruchten zijn daarbij veel
minder Botrytis-gevoelig gebleken dan de vruchten van Himalaya. De produktiviteit
blijkt alleen de eerste drie jaar ten achter te blijven bij Himalaya. In het vijfde
produktiejaar werd bij Thornless Evergreen zelfs een opbrengst van 253 kilo per
are genoteerd. De middenprijs bedroeg hiervan in 1965 ƒ1,78 per kilo, hetgeen ruim
50 cent meer was dan van Himalaya.
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HET TEELTONDERZOEK BIJ KLEIN FRUIT
Ir. B. ROELOFSEN

Het landelijk teeltonderzoek bij kleinfruit richtte zich ook in 1965 in het bijzonder
op middelen en methoden, die rationalisatie van de teelt beogen. Het zoeken naar
rassen, die beter en produktiever zijn dan de bestaande rassen vond voortgang. Dit
rassenonderzoek vindt in nauwe samenwerking met het I.V.T. en het I.B.V.T. plaats.
Bijzondere belangstelling had het rassenonderzoek bij rode bessen. De minder
gunstige ervaringen van de industrie met het ras Rondom, speciaal bij de sapbereiding, maakt het zoeken naar een ander industrieras urgent. Nagegaan wordt op
landelijk niveau in hoeverre Red Lake, Sint Anna zaailing of één van de selecties
van het I.V.T. als vervanger van Rondom in aanmerking komt.

MECHANISCH OOGSTEN VAN ZWARTE BESSEN
Het mechanisch oogsten van zwarte bessen werd in 1965 voor de tweede maal op
zijn bruikbaarheid getoetst. Twee trilmachines waren hiervoor beschikbaar, namelijk
de Wacker en de Mi-dox Berrymaster (afb. 7). De machines bleken in prestatie
weinig voor elkaar onder te doen. De plukprestatie per man per uur bedroeg in
beide gevallen gemiddeld 20 kg. Wel was er een groot verschil in hanteerbaarheid.
Het zware trilapparaat van de Wacker vereist veel meer lichaamskracht dan het
lichte trilpistool van de Berrymaster. Rekening houdend met rente en afschrijving
van de machines en met een kwaliteitsvermindering van de bessen met ƒ0,10 per
kg bleken, bij een opbrengst van 8000 kg per ha, de totale plukkosten ongeveer
ƒ3400,— per ha te bedragen. Met de hand geplukt zou dit geweest zijn ƒ 4200,—
per ha. Voor een halve hectare bleek dit respectievelijk ƒ2200,— en ƒ2100,— te
bedragen. Wil de machine rendabel zijn, dan moet de te oogsten oppervlakte bessen
dus ongeveer een hectare groot zijn. Per machine met twee schudders moet op een
bezetting van vijf personen worden gerekend. Een dergelijke eenheid heeft dan
echter nog twee weken nodig voor het oogsten van 1 hectare bessen. Gelet op de
afrijping van de vruchten blijkt een trilmachine dus nog niet de oplossing van het
plukprobleem te zijn, temeer omdat het rassensortiment nog geen verantwoorde
spreiding van de oogst biedt.
De kwaliteit van de machinaal geoogste bessen is sterk afhankelijk van het weer.
Het percentage beschadigde vruchten neemt bij vochtig weer aanmerkelijk toe en
kan een dergelijke omvang bereiken dat afvoer naar en verwerking door de fabriek
geen uitstel gedoogt. Evenals in 1964 werden in 1965 partijen ter verwerking aan de
industrie aangeboden. De beoordeling van de afnemers liep sterk uiteen en varieerde
van onbruikbaar tot redelijk goed. In alle gevallen is wel gebleken, dat met het
huidige afzetsysteem de afgetrilde bessen een zeer kwetsbaar produkt vormen. Mogelijk aan te brengen verbeteringen in de trilapparatuur en de opvangschermen
verdienen daarom dan ook nog alle aandacht.
Daar de prestaties van de machines sterk afhankelijk bleken van de snoeiwijze van
de struiken werd aan de verschillende snoeimethoden veel aandacht geschonken. De
Wacker vereist voor goede prestaties stevig vruchthout, de Berrymaster daarentegen
slap hout. De snoeiproeven bestrijken daarom snoei op overjarig en snoei op éénjarig
hout, terwijl ook nog een tussenvorm wordt bestudeerd. De resultaten van deze
snoeiproeven dienen te worden afgewacht.
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Afb. 7. Mechanisch oogsten van zwarte bessen met behulp van een Mi-dox Berry-Master.
Fig. 7. Mechanical harvesting of black currants with a Mi-dox Berry-Master.

AARDBEIEN
Speciale aandacht had op landelijk niveau de mogelijkheid van de teelt van remonterende aardbeien. De voorlopige resultaten hebben uitgewezen dat het ras
Revada zeer goede uitkomsten kan geven, mits voldoende aandacht wordt geschonken
aan de watervoorziening en de voedingstoestand van de grond. Op goed geleide
bedrijven konden op deze wijze 200 kg vruchten per are worden geoogst, die gemiddeld ƒ2,50 per kg opbrachten. De kostprijs van deze aardbeien bedroeg ongeveer
ƒ1,65 per kg.
De aanvoer van aardbeien na het normale seizoen kan ook worden verzekerd door
éénmaal verplante en gekoeld bewaarde aardbeiplanten in juni uit te planten. Een
achttal weken daarna kunnen de vruchten worden geoogst. Hoewel deze methode
op bepaalde plaatsen in ons land in 1965 met succes werd toegepast, moet worden
afgewacht of de resultaten onder minder donker en vochtig weer even goed zullen
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zijn. De gevoeligheid van gekoeld bewaard plantgoed voor warm en droog weer uit
zich in het wegblijven van de bloemen. Mogelijk kan extra beregening hieraan tegemoet komen.
Het in samenwerking met het I.P.O. verrichte onderzoek naar de mogelijke invloed
van virus op de produktie van een aardbeigewas gaf ook in 1965 geen uitsluitsel.
Het verschil in opbrengst tussen de kunstmatig geïnfecteerde planten en de virusvrije
planten was onbetrouwbaar. Het gewas zal in 1966 zijn derde en laatste produktiejaar ingaan om te zien of het virus zich alsnog demonstreert.
De op initiatief van het I.B.S. aangebrachte groenstroken tussen de aardbei-, bessenen bramenrijen, ter vermindering van de slempigheid van de grond en algehele
structuurverbetering gaven een duidelijk positief resultaat. Waar het gras niet behoefde te worden doodgespoten was in de natte zomer van 1965 van stagnerend water
geen sprake. De aardbeiplanten ondervonden echter veel wortelconcurrentie, zodat
dit systeem voor dit gewas geen uitkomst lijkt te kunnen bieden.
De kloonselectie in het aardbeienras Jucunda, waarmede in 1963 een aanvang werd
gemaakt, vond voortgang. Van het oorspronkelijke aantal van 3000 stuks werden er
in 1965 een zestigtal op hun eigenschappen beoordeeld. Hierbij werd speciale aandacht geschonken aan de kwaliteit van het stuifmeel. Dertien nummers bleken voor
een verdere beoordeling in aanmerking te komen.
Op landelijk niveau werd veel aandacht besteed aan de problemen en mogelijkheden
van de teelt van aardbeien onder glas. De toenemende belangstelling voor de staandglasteelt — sinds 1962 heeft deze teelt zich van 44 ha verdrievoudigd tot ongeveer
120 ha — maakte dit noodzakelijk. Teeltmogelijkneden en rassenkeuze stonden hierbij
centraal. Zo bleek de mogelijkheid tot forceren een aan bepaalde rassen gebonden
eigenschap.
Specialisatie blijkt bij de invoering van glasteelt noodzakelijk, waardoor op de gemengde kleinfruitbedrijven tot afstoting van bepaalde gewassen moet worden overgegaan. Deze specialisatie komt de rentabiliteit van de veelal kleine bedrijven overigens zeer ten goede.
BLAUWE BESSEN
Voor de blauwe bessenteelt was 1965 een matig jaar. De ontwikkeling van het gewas
bleef door de vele regens en het koude weer ten achter. De opbrengst werd daardoor
eveneens nadelig beïnvloed, omdat vele bessen niet tijdig konden worden geplukt.
Met een verhoogde stikstofbehoefte zal in het komende jaar zeker rekening moeten
worden gehouden. Ook zullen de vele, door de regen dichtgeslagen percelen tijdig
moeten worden bewerkt, daar duidelijk is körnen vast te staan dat de blauwe bes
voor een goede groei een ongestoorde worteiademhaling behoeft.
Het valt te betreuren dat het blauwe bessen proefveld te IJsselsteyn wegens een
ruilverkaveling moest worden verlaten. Hierdoor kwam een bron van vele informaties
te vervallen.
De afzet van de blauwe bessen ondervond op de veiling Venlo (C.V.V.) weer een
goede belangstelling. Aangevoerd werd ruim 33 ton. De prijs was zeer bevredigend
te noemen. Een gemiddelde prijs van ƒ2,42 per kg werd genoteerd, tegen ƒ2,32 per
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kg in 1964. De in ponds-doosjes aangevoerde partij, 16.470 stuks groot, bracht een
gemiddelde prijs op van ƒ2,77 per kg. Deze wijze van aanvoer heeft echter alleen
zin om de afzet te stimuleren: de meerkosten bedroegen namelijk ongeveer 34 ets
per kilo. De vruchten werden voor 60°/o naar Duitsland, voor 20'/o naar België en
voor 20°/oin het binnenland afgezet. De eerste aanvoerdag was 28 juli, de laatste 9 september. Voor de oogst waren voldoende plukkers aan te trekken. Het plukloon bedroeg 50 cent per kg, tegen 35 cent in 1964. Problemen met ziekten en plagen werden
niet ondervonden. Gunstige resultaten inzake de chemische onkruidbestrijding werden verkregen met de toepassing van Prefix, in een dosering van 80 kg per hectare.
Onder beheer van het Rijkstuinbouwconsulentschap Groningen-Drente ressorteren
tien proefplanten met blauwe bessen, t.w. drie teeltproeven op verschillende
grondsoorten, één grondbedekkingsproef en zes rassenproeven. De meeste proeven
zijn nog niet in produktie, zodat slechts beperkte resultaten kunnen worden vermeld.
Uit de grondbedekkingsproef, waarbij stalmest, boomschors, turfstrooisel, zaagsel en
zwart plasticfolie op hun waarde werden getoetst, bleek dat alle beproefde middelen
ten opzichte van onbedekt een betere groei te zien gaven. Vooral turfstrooisel en
zaagsel kwamen hierbij naar voren. Ook de vruchtbaarheid van de struiken vertoonde hetzelfde beeld, doch in dit geval bleek zwart plasticfolie beter dan de overige
materialen. Wat de invloed van de dikte van de opgebrachte laag betreft, bleek dat
8 cm als optimaal moet worden beschouwd. Materialen, die nog niet geheel zijn verteerd, zoals stalmest, boomschors en zaagsel brengen echter een noodzakelijke extra
stikstofbemesting met zich mede. De gegevens, die het rassen- en klonenonderzoek
te Frederiksoord opleverden waren in 1965 minder spectaculair dan in 1964. De
oogst verliep namelijk verre van ideaal, doordat de vele regens het regelmatig
plukken onmogelijk maakten. Vele bessen gingen als gevolg daarvan door val en
vogelvraat verloren. Interessant bleken echter ook in 1965 de rassen Dixi, Coville,
Berkeley en Weymouth. Hoewel Atlantic, Jersey en Stanley veel vruchten voortbrachten, zijn deze rassen óf vanwege de vruchtkwaliteit óf als gevolg van hun
groeiwijze niet aan te bevelen. Bluecrop en Ivanhoe verdienen alle aandacht. Collins,
het nieuwe Amerikaanse ras, viel nog niet te beoordelen.
Uit de klonenproef kwam ook in 1965 No. 71 als zeer goede producent naar voren,
terwijl No. 61 ook zijn goede eigenschappen bleek te reproduceren. In vruchtkwaliteit
kunnen de Goldtraube klonen echter niet concurreren met de Amerikaanse rassen.
De gemiddelde seizoenprijs van de vruchten was ruim ƒ2,— per kg. De gemiddelde
opbrengst van het gehele rassen en klonenproefveld was 7.800 kg per ha. De vruchten
werden grotendeels afgezet op de veiling te Amsterdam.
Uit de door het I.V.T. uitgevoerde stekproeven is gebleken dat voor de vermeerdering
van blauwe bessen door middel van scheutstekken betere resultaten kunnen worden
bereikt indien voorjaarsstek wordt genomen in plaats van de tot nu toe gebruikte
zomerstek. Het juiste tijdstip voor voorjaarsstek is het moment waarop kort na
het einde van de bloei de jonge uitloop aan éénjarige waterloten een groeistilstand
vertoont, die circa een week aanhoudt. De Amerikaanse blauwe bessenrassen bereiken dit optimale tijdstip niet tegelijk. De vroege en middenlaatrijpende rassen
bereiken dit tijdstip eerder dan de latere rassen. Deze stekmethode garandeert voor
alle rassen een slaging van tenminste 80°/o.
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HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Ir. P. DELVER

ALGEMEEN
Het proefveld „Kuenens' Hof", in 1953 ingeplant met Lombartscalville op M I, werd
in de zomer van 1965 gerooid. De reeks van mededelingen over dit proefveld, begonnen in 1954, wordt in dit jaarverslag afgesloten. Zelden heeft één aanplant zo'n
schat aan wetenschappelijke informatie opgeleverd, als dit. Na de beëindiging van
het biocoenotisch onderzoek door Mej. Dr. A. Post (1955-1961) werd „Kuenens' Hof"
voor een deel ter beschikking gesteld van de bodemkundige afdeling. In de jaren
1963 en 1964 werden hierin nog waardevolle, vooral veel gewasanalytische, gegevens
verzameld over het effect van stikstof en het scheuren van een grasmat op jarenlang
verwaarloosde appelbomen. Ook over de invloed van stikstoflevering door wortelknolletjes op de wortels van elzenhagen werden waarnemingen gedaan.
Mede met het oog op de gevolgen van de natte zomer 1965, waardoor veel stikstof
uitspoelde en hier en daar in de praktijk een te lichte bladstand werd aangetroffen,
werd aandacht besteed aan het effect van bespuitingen met ureumoplossingen in
hoge concentraties.
Nieuwe proeven werden opgezet voor een nadere bestudering van de stikstofconcurrentie door gras en van de bemesting van boomgaarden met een strokencultuur.
De natte decembermaand gaf enig inzicht in de uitspoeling van stikstof in de winter.
In potproeven werd de aandacht gevestigd op de betekenis van reservestikstof in de
plant voor de vruchtzetting.
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor de IJsselmeerpolders
werd door middel van gewas- en grondonderzoek een begin gemaakt met onderzoek
naar de achtergronden van de „Cox's-ziekte".
Met verschillende instanties werd weer landelijk contact onderhouden over de opzet
en de voortzetting van bodembehandelings- en bemestingsproeven op diverse proeftuinen. In enkele gevallen werden ten behoeve van dergelijk onderzoek gewasanalyses uitgevoerd.
Grondwaterstanden werden weer regelmatig opgenomen voor eigen informatie of
ten behoeve van het Archief van Grondwaterstanden T.N.O. en van het Instituut
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen.
BODEMBEHANDELING
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET APPELS TE WILHELMINADORP

Sedert 1960 wordt in dit proefveld de invloed bestudeerd van het onkruidvrij houden
van de grond en van een volvelds- of strokengrasbegroeiing op twee proefrassen,
Golden Delicious en Cox's Orange Pippin op MIX. Ook de stikstofbemesting, aangepast aan de bodembehandeling wordt gevarieerd, terwijl voorts op de helft van
de oppervlakte wordt beregend. De stikstofgiften waren in 1965 dezelfde als in 1964
(Jaarverslag 1964, blz. 57). Tweederde van de gift werd in de vorm van kalkammonsalpeter op 5 maart, eenderde als kalksalpeter op 13 april uitgestrooid. In verband
met de vele neerslag werd op de zwart gehouden en grasstrookveldjes slechts op 29
juni en 19 augustus beregend (totaal 40 mm), op de grasveldjes werd ook op 7 juli
nog beregend (totaal 80 mm). Het gras werd tussen 12 april en 19 augustus zeven
keer gemaaid.
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Van de oogst van 1964 werden partijen van de sorteringen 70-75 en 75-80 mm van
Golden Delicious en van 65-70 en 70-75 mm van Cox's Orange Pippin in het koelhuis
bewaard.
Golden Delicious werd van 3 november tot 11februari bewaard. Bij het ruimen kwam
hier, afhankelijk van de sortering en van de herkomst, tussen 10 en 40 °/o
Gloeosporiumrot voor. De aantasting vertoonde een zwak positief verband met de
stikstofgift en was op de graspercelen — mede als gevolg van de hier uitgevoerde
zware bemesting — iets hoger dan op de zwart gehouden percelen. Het Gloeosporiumrot nam voorts duidelijk toe met de vruchtgrootte.
Het ras Cox's Orange Pippin werd van 22 september tot 15 maart bewaard. In deze
partij werd veel bruinverkleuring (30-50%>) aangetroffen. Ook dit verschijnsel nam
toe met de vruchtgrootte. Voorts kwam op de graspercelen en naarmate meer stikstof was gegeven, meer bruinverkleuring voor.
De proefresultaten van 1965 zijn in tabel 21 samengevat. In tegenstelling tot vorige
jaren werden bij Golden Delicious geen waarnemingen over vruchtverruwing verricht, omdat dit verschijnsel dit jaar in het proefveld vrijwel niet voorkwam. In verband met de invloed van windhagen (populieren aan de oost- en westzijde, elzen aan
de noord- en zuidzijde van het proefveld) werd op de opbrengstcijfers een correctie
toegepast. De verschillen tussen de bodembehandelingen blijven daarbij wat onzeker. Dit is bv. het geval bij het schijnbaar in produktie iets achterblijven van
Golden Delicious op de grasstrookpercelen en van Cox's Orange Pippin op de graspercelen. Tussen de verschillende bodembehandelingen bestaan ten aanzien van de
produktie geen in het oog lopende verschillen.
Evenals het voorgaande jaar werd bij Golden Delicious een vrij duidelijk effect van
de beregening waargenomen. Op de zwart gehouden en grasstrookpercelen en op de
graspercelen werden, waarschijnlijk als nawerking via de groei in 1964, 13°/o en 15 °/o
hogere opbrengsten door de beregening bereikt. Cox's Orange Pippin, met een lagere
produktie dan Golden Delicious, reageerde alleen op de graspercelen met een geringe
opbrengstverhoging, nl. 4*/o. Uiteraard is het resultaat van een beregening behalve
van het cumulatieve effect via een betere groei in voorgaande jaren, mede afhankelijk van de neerslag. In het natte jaar 1965 (in de maanden april tot en met juli viel
170 mm meer regen dan normaal) bestond bepaald geen behoefte aan extra vochttoevoer.
Ook in 1965 bleek de opbrengst op de rijenbemeste graspercelen achter te blijven bij
die welke breedwerpig werden bemest: 9%> bij Golden Delicious, 10"/o bij Cox's
Orange Pippin. Op de mogelijke achtergrond van dit verschijnsel werd in het vorige
jaarverslag reeds ingegaan.
De invloed van verschillen in de stikstofbemesting op de opbrengst was gering.
Tegenover een iets gunstig effect van hogere stikstofgiften op de zwartgehouden, de
grasstrook- en de breedwerpig bemeste graspercelen bij Golden Delicious (hoog
opbrengstniveau) staat een ongunstig effect bij Cox's Orange Pippin (laag opbrengstniveau). Dit wijst erop dat verhoging van de bemesting boven de laagste per behandeling toegepaste gift niet duidelijk noodzakelijk was en dat de bemesting vermoedelijk moet worden aangepast aan het produktieniveau van grond en gewas.
Bij de bewerking van de gegevens over de vruchtkleur van Golden Delicious bleek,
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dat naast een iets ongunstig effect door meer stikstof en een iets gunstige invloed
door grasbegroeiing, vooral invloed werd ondervonden door de opbrengst per boom
en de ligging van de velden ten opzichte van het windscherm (schaduw). Zo bedroeg
het percentage goed gekleurde vruchten bij respectievelijk 60, 50, 40 en 30 kg per
boom 13, 22, 33 en 41 ! De variatie in de opbrengst werd hier niet in de eerste plaats
door verschillen in vruchtdracht, maar door verschillen in boomgrootte veroorzaakt.
De cijfers voor de vruchtkleur waren wel veel lager dan in 1964, maar 1965 was geen
jaar met veel zon ! De invloed van de ligging langs de windschermen blijkt uit de
cijfers van de grasstrook- en zwartgehouden percelen: rij 1 en 8 (langs het oostelijke
en westelijke windscherm) hadden gemiddeld 19°/o goed gekleurde vruchten, bij rij
3 en 5 bedroeg dit percentage 25. Bij een even hoog opbrengstniveau (rij 1 en 8 hadden
kleinere bomen !) zou het verschil nog groter zijn geweest.
De vruchtkleurcijfers bij het ras Cox's Orange Pippin lieten geen conclusies toe.
„KUENENS' HOF"

De wekelijkse bemonstering van kortlotbladeren van Lombartscalville op MI, met
het doel het effect van de verschillende behandelingen in deze proef bladanalytisch
te vervolgen, werden in 1965 nog enige tijd voortgezet. Het werk moest op 1 juli
worden beëindigd omdat de aanplant werd gerooid (afb. 8).
In vroegere jaren werden op de stikstofarme, met gras begroeide veldjes steeds duidelijk groenere bladkleuren waargenomen bij die appelbomen die langs de elzenhagen
stonden. Het is bekend dat Actinomyceten die in knolletjes op de wortels van de
els (Alnus glutinosa) leven, stikstof uit de lucht binden. Deze stikstof kan ten goede
komen aan de els, maar ook aan andere in deze grond wortelende gewassen. Zo
werden eind september 1965 in een grasmat aan de oostzijde van een driejarige els
de volgende stikstofgehalten in het gras bepaald: op 1, 1,5, 2, 2,5 en 3 meter afstand
van de haag respectievelijk 3,4, 2,6, 1,9, 1,6 en 1,7 %>N.
In „Kuenens' Hof" werden vóór het rooien nog waarnemingen verricht over de aanwezigheid van wortelknolletjes en over de invloed van de standplaats ten opzichte
van de elzenhaag op het stikstofgehalte in het blad van de appelbomen. Knolletjes
in agglomeraties variërend van 0,5 tot soms 8 cm diameter bleken op de wortels
van deze zwarte els tot op 2 meter afstand van de stam in grote hoeveelheden voor
te komen in de veldjes die met gras waren begroeid (afb. 9). Ze kwamen hoofdzakelijk in de 0-10 cm laag voor, maar ook op 20 cm diepte werden nog veel knolletjes
aangetroffen. Ook in de directe omgeving van een drainbuis op 90 cm diepte werden
elzenwortels met knolletjes aangetroffen. Deze verdeling wijst op het belang van
luchtvoorziening en van een stikstofarme grond voor de ontwikkeling van deze stikstofbindende organismen.
In de zwartgehouden veldjes, waar de grond jarenlang tot dicht bij de stam van
de elzen regelmatig tot ca. 10cm diepte werd bewerkt, kwamen alleen op dikke wortels
vlak bij de stam enkele grote groepen wortelknolletjes voor. Op enige afstand van
de stam werden ze vrijwel niet gevonden. Uiteraard werden hier eventuele elzenwortels in de 0-10 cm laag door de grondbewerking regelmatig vernietigd. De afwezigheid van wortelknolletjes ook dieper dan 10 cm wijst hier misschien op een

68

Afb. 8. Het proefveld „Kuenen's
Hof" werd in juli 1965 gerooid om ontsmetting van
de grond met chloorpicrine
op een gunstig tijdstip te
kunnen uitvoeren alvorens
in de winter 1965/1966 opnieuw te planten.
Fig. 8. The experimental
field
„Kuenen's
Hof"
was
grubbed in July 1965 to
enable proper soil sterilization with
chloropicrin
prior to replanting in the
winter 1965/1966.

minder goede luchtvoorziening. Dit is mogelijk het gevolg van een slechtere structuur vergeleken met de grond van de graspercelen; wellicht is hier ook sprake van
een luchtafsluitende „ploegzool" onder de bewerkte laag. Overigens is dit milieu ook
steeds stikstofrijker geweest dan de ondergrond van de graspercelen. Uit een vergelijking van de stikstofgehalten in blad van bomen, die langs de elzenhaag stonden
en van bomen midden op onbemeste en bemeste grasperceeltjes, werd berekend,
dat bomen op vijf meter afstand van de elzenhaag een stikstofwerking ondervonden
die gelijk kon worden gesteld met een bemesting van 28 tot 36 kg N per ha. Ook
het gras langs de haag profiteerde uiteraard van deze stikstof.
Door Ir. J. H. A. Ferguson (I.V.T.) werden tenslotte nog metingen over de dikte van
de jaarringen verricht aan afgezaagde stamschijven. In deze dikten weerspiegelden
zich de behandelingen, die in dit proefveld in de loop van de jaren invloed op de
groei hadden: stikstofgebrek door niet mesten en in gras laten lopen, ziektebestrijding
en in latere jaren bemestingsverschillen.
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN TE WILHELMINADORP

In dit in het voorjaar van 1963 beplante perceel van 1,4 ha werden de verschillende
behandelingen voor het eerst uitgevoerd. Op 8 maart vond de basisbemesting plaats
met 0 of 240 kg N per ha op de zwartstroken en 0, 30, 90, 150 of 210 kg N per ha op
de grasstroken. De overbemestingen op de grasstroken, die het niveau hier volgens
de opzet op 0, 90, 180, 270 en 360 kg N per ha hadden moeten brengen, werden nog
niet uitgevoerd. De behandelingen liggen in vier-, drie- of tweevoud met vier bomen
per ras per veldje. De proefrassen zijn Doyenné du Comice en Conference, het ras in
de bufferijen Beurré Hardy, alle op kwee A.
Het perceel wordt voor de helft over de bomen heen beregend. De installatie, die door
ondergrondse leidingen wordt gevoed, werd in het voorjaar aangelegd. In juli en
augustus werd 55 mm water gegeven.
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Afb. 9. Op elzenwortels komen
knolletjes voor van stikstofbindende
Actinomyceten. Vruchtbomen in
stikstofarme grond kunnen
in de nabijheid van elzenhagen hiervan een merkbare stikstofwerking ondervinden („Kuenen's Hof",
1965).
Fig. 9. Nodules of nitrogen-fixing
Actinomycetes on roots of
black alder (Alnus glutinosa). Fruit trees growing
along alder hedges in a
soil poor in nitrogen, may
perceptibly profit from this
source of nitrogen (Trial
field
„Kuenen's
Hof",
1965).

Op 1 maart werd veldbeemdgras op stroken ingezaaid, nadat de in 1963 ingezaaide
rode klaver was stukgefraisd. Deze klaver kwam echter weer op en belette een goede
ontwikkeling van het jonge gras. In augustus werden de klaver en enkele onkruiden
met succes bestreden met 2,4,5-TP.
HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

Sedert 1961worden twintig grassoorten en -mengsels in een perenaanplant vergeleken
op hun geschiktheid voor een grasstrokencultuur. Sommige grassen vormen een mooie
dichte zode (veldbeemd), andere geven een vrij holle zode waar gemakkelijk gaten
in vallen (Engels raaigras, beemdlangbloem, kropaar). In mengsels verdringen grassen
elkaar vaak.
In dit perceel wordt door middel van grondonderzoek ook nagegaan hoe snel nitraatstikstof onder de verschillende grassoorten verdwijnt onder invloed van stikstofopneming en uiteraard door uitspoeling. De bemesting op de grasstroken werd op
16 februari en 6 april uitgevoerd naar respectievelijk 140 en 80 kg N per ha. Op 21
april en 18 mei werden de grondlagen 0,20, 20-40 en 40-60 cm bemonsterd. In tabel
22 wordt van enkele grasstroken weergegeven hoeveel stikstof op 21 april nog in
de 0-60 cm laag werd aangetroffen. Evenals vorig jaar werden de kleinste hoeveelheden stikstof onder de voornamelijk uit veldbeemd bestaande stroken gevonden.
Dit staat in verband met de vroege hergroei van deze grassoort. Verder heeft de aanwezigheid van klaver een minder snel stikstofverbruik ten gevolg. De gehalten vertonen uiteraard een samenhang met de in het vroege voorjaar geconstateerde verschillen in hergroei van het gras.
Tussen 21 april en 18 mei daalde de hoeveelheid stikstof in de 0-60 cm laag, deels
door regen, maar vooral als gevolg van opneming door het gras, gemiddeld met
37«/o.
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Tabel 22.

De hoeveelheid nitraatstikstof in kg N per ha op 21 april in de laag 0-60 cm
van de grasstrook, de aanwezigheid van klaver in de grasmat en de hergroei
op 5 april in het proefveld te Wolphaartsdijk

Table 22.

Nitrate nitrogen in kg N per ha in a 60 cm deep soil layer sampled 21 April,
the presence of clover in the sward, and new growth on 5 April. Grass-strip
trial at Wolphaartsdijk

Grassoort of mengsel
Grass variety or mixture

1
3

Veldbeemdgras
Smooth-stalked meadow-grass
Engels raaigras (weide type)
Perennial Rye-grass

Klaver
Clover
present

Hergroei
New growth

20

—

++

72

—

+

211

—

—

kg N
per ha

4

Gewoon struisgras
Brown top

5

Timothee
Timothy

47

+

++

7

Roodzwenkgras
Red fescue

71

—

+

9

Veldbeemdgras Merion Blue
Smooth-stalked meadow-grass
Merion Blue

14

—

++

10

Merion Blue + roodzwenkgras
Merion Blue + red fescue

28

—

++

13

Veldbeemd + Ruwbeemd
Smooth-stalked meadow-grass +
Rough-stalked meadow-grass
Meerjarige kunstweide MK 8
Mixture: mainly meadow fescue and
clover, some perennial rye-grass and
timothy

14

,

++

119

++

16

17

Blijvend gras BG7
Mixture: mainly perennial rye-grass
and meadow fescue, some timothy,
Smooth-stalked meadow-grass, and
clover

63

+

19

Meerjarige kunstweide MK 5
Mixture: mainly cocksfoot and meadow
fescue, some perennial rye-grass,
timothy, and clover

92

+

+
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HET STIKSTOFTRAPPENPROEFVELD MET PEREN TE HEIJNINGEN

De proef met Conference in gras, die in 1959 als bodembehandelingsproef werd begonnen en die in 1961 uitsluitend met stikstofhoeveelheden werd voortgezet, werd in
opzet iets gewijzigd door het onbemest laten van twee veldjes. De stikstofhoeveelheden bedragen thans 0, 62,5, 125, 250, 375 en 500 kg N per ha. De bemesting werd
voor tweederde deel op 6 januari met kalkammonsalpeter en voor éénderde deel op
5 april met kalksalpeter uitgevoerd. Als gevolg van de verwisseling van enkele
veldjes maar vooral door sterke vruchtbaarheidsverschillen veroorzaakt door de beschutting, vertonen de opbrengstcijfers een onregelmatig beeld. In de volgorde van
toenemende giften werd (23,1), 12,3, 14,3, 12,5, 20,7 en 24,0 kg per boom geplukt.
Er is evenals in de meeste voorgaande jaren een tendens van hogere opbrengsten bij
hogere stikstofgiften tot en met 500 kg N per ha te bespeuren. Dat het stikstofoptimum hier blijkbaar nogal hoog ligt, houdt waarschijnlijk verband met de sterk
concurrerende bodembegroeiing, die hoofdzakelijk uit ingezaaid gras en uit kweek
bestaat. Uit de grasgroei is wel gebleken dat de grasmat ten volle van de bemesting
profiteert. Bovendien moet bij het tamelijk vroege bemestingstijdstip (6 januari)
rekening worden gehouden met enige uitspoeling.
Uit de slechts op 13 juli vastgestelde cijfers voor de bladkleur bleek, dat er geen enkel
verband bestond tussen deze kleur en de bemesting. In de voorgaande jaren was
echter meestal gebleken dat pas in de loop van de zomer verschillen in de kleur en
het stikstofgehalte van het blad gingen optreden. Bij de lagere mestgiften werd dan
relatief stikstoftekort zichtbaar. De vrij duidelijke opbrengstverschillen en het gedrag
van de kleur van het blad in vorige jaren doet vermoeden dat enig stikstoftekort
in dit gewas later in het seizoen kan zijn opgetreden. Dit betekent, dat niet zozeer
de groei dan wel de opslag van stikstofreserves in het gewas en daardoor de vruchtzetting in het komende jaar door stikstoftekort wordt benadeeld.
Grondonderzoek op het nitraatgehalte werd éénmaal uitgevoerd. Op 13 juli werden
de lagen van 20 cm dikte tot 120 cm diepte bemonsterd. Bij de opklimmende stikstofgiften werd in het profiel 77, 70, 90, 246, 353 en 425 kg stikstof per ha teruggevonden.
Uit deze gegevens kan worden geschat, dat op de goed bemeste veldjes tot de
bemonsteringsdatum 13 juli tussen 100 en 150 kg N grotendeels door opneming (gras !)
verdwenen.
Later in het seizoen kan dit uiteraard nog aanzienlijk meer hebben bedragen, zodat
bij de lagere mestgiften in de nazomer enig stikstofgebrek kan zijn opgetreden.
PROEVENOVERDEBEMESTINGVAN GRASSTROKEN
In het voorjaar van 1964 werd in een jong perceel James Grieve op M I X in de
Wilhelminapolder een proef aangelegd waarin de giften 0, 60, 120 en 180 kg stikstof
per ha op de zwart gehouden stroken voorkwamen in alle mogelijke combinaties
met de giften 0, 120, 240 en 360 kg stikstof op de grasstrook van veldbeemd. De bedoeling van deze proef, die in 1965 met dezelfde bemestingen werd voortgezet is, na
te gaan hoe de grasproduktie en het fruitgewas op deze behandelingen reageren.
Hieruit zou dan een leidraad voor de bemesting van de grasstrokencultuur kunnen
volgen.
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De eerste bemesting vond plaats op 15 februari. De overbemesting op de grasstrook
werd op 6 april uitgevoerd. Het gras werd tussen 23 april en 7 september zeven keer
bemonsterd en gemaaid. Evenals in 1964 kon een indruk worden verkregen van de
produktie aan droge stof en ook, via het geanalyseerde gehalte aan stikstof, van de
in de grasmulch aanwezige stikstof. Bij de giften 0, 120, 240, 360 kg N per ha op de
grasstrook bedroeg de produktie van droge stof van gras, berekend per ha volvelds
grasbegroeiing respectievelijk 1879, 5105, 6299 en 8094 kg. In dit gras was totaal aanwezig 37, 169, 235 en 320 kg N per ha. Een indruk van de reactie van het proefgewas
James Grieve (Lired) op MIX werd verkregen uit het stikstofgehalte van op 30 juli
verzamelde bladmonsters. Bij de opklimmende stikstoftrappen op de onkruidvrije
stroken bedroegen de gehalten 2,80, 2,80, 2,89 en 2,89% N. Bij de stikstoftrappen op
de grasstroken bedroegen deze 2,82, 2,83, 2,86 en 2,86°/o N. Het in het voorjaar van
1963 geplante gewas reageerde dus al iets gunstig op de bemesting, ondanks het
feit dat op de zwartstroken in de winter 1963/64 stalmest werd gegeven.
In dezelfde jonge boomgaard in de Wilhelminapolder werd in een in het voorjaar
van 1964 geplant perceel Golden Delicious op M IX een proef aangelegd, waarin het
effect van een eenmalige gift stikstof op de grasstrook tegenover eenzelfde maar
over vijf data verdeelde bemesting wordt nagegaan. Daarbij worden tevens twee
maaimethoden toegepast, namelijk met een cirkelmaaier en met een messenkooi. In
het laatste geval blijft het gemaaide gras op de strook liggen, zodat de hieruit door
vertering vrijkomende stikstof wederom door het gras kan worden opgenomen. Bij
de cirkelmaaier komt driekwart van het gemaaide gras op de zwart gehouden stroken
terecht. De bemesting op de zwart gehouden stroken, 0 of 120 kg N per ha, wordt gecombineerd met de giften 0 of éénmaal 300 kg N per ha of vijfmaal 60 kg N per ha
op de grasbaan. De proef ligt in tweevoud. De eerste bemesting in de vorm van kalkammonsalpeter werd uitgevoerd op 2 maart; de overbemesting met kalksalpeter bij
het vijfmaal bemeste object vonden plaats op 6 en 26 april, 18 mei en 11 juni. Het
gras werd tussen 23 april en 7 september zevenmaal gemaaid.
Een indruk van de per snede bereikte grasprodukties, berekend per ha volvelds gras,
wordt gegeven in afb. 10. De verschillen zijn in de eerste plaats ontstaan door de
bemesting. Het onbemeste object blijft uiteraard sterk achter bij de bemestingen met
300 of vijfmaal 60 kg N per ha. Van de maaimethode ging een onbedoelde invloed
uit, die in de toekomst zo goed mogelijk zal worden geëlimineerd: met de messenkooi
werd iets korter gemaaid dan met de cirkelmaaier. Dit korter maaien heeft de
eerste maanden tot een duidelijk merkbaar lagere grasproduktie na het maaien met
de messenkooi geleid. Later in het seizoen ging een tweede invloed bij de messenkooi optreden: door de vertering van het op de grasbaan achterblijvende gemaaide
gras kwam zo snel stikstof vrij, dat de grasproduktie ondanks het wat kortere maaien
groter werd dan bij de cirkelmaaier. Waarom dit effect bij de gedeelde mestgift
(5 x 60 kg N per ha) zoveel eerder en duidelijker bleek dan bij de bemesting ineens,
is niet geheel duidelijk. Wellicht hebben we bij de toepassing van enkele overbemestingen bij elke snede steeds te maken met eiwitrijker gras waaruit sneller stikstof vrijkomt. De stikstofanalyses van het gras wezen wel in deze richting. In het met
de messenkooi gemaaide gras werden al vanaf begin juni hogere stikstof gehalten
aangetroffen dan in het met de cirkelmaaier gemaaid gras. Deze gegevens wijzen
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Afb. 10. Grasprodukties van een
veldbeemd grasstrook (in
kg per ha volvelds gras)
onder invloed van de
maai- en de bemestingsmethode; 300kg N per ha
werd in één keer gegeven,
5 x 60 kg N per ha in
vijf keer.
Fig. 10. Dry-matter of seven cuttings of smooth-stalked
meadow-grass in a grassstrip experiment. Data
give the production per
ha grass cover; 300 N ~
300 kgs nitrogen per ha
given on 2 March, 5 x 60
N = 300 kgs nitrogen per
ha given on 2 March and
in four top dressings.
Cirkelmaaier = rotary
mower; messenkooi =
lawn-mower.
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erop dat uit het in een boomgaard gemulchte gras al spoedig weer stikstof in omloop komt.
Ook in dit proefveld werden van het proefgewas, Golden Delicious, bladmonsters
verzameld. De gemiddelde stikstofgehalten zijn in tabel 23 vermeld. In tegenstelling
tot het voorgenoemde proefveld werd hier geen stalmest op de boomstroken gebracht.
Dit verklaart wellicht het reeds duidelijke effect van een stikstofgift op de boomstroken. De nog slechts anderhalf jaar geleden geplante boompjes reageerden bovendien reeds zwak op de bemesting van de grasstrook ! Waarom de cirkelmaaier (gras
op de zwartstroken) alleen bij bemeste zwartstroken hogere stikstofgehalten in het
blad laat zien dan de messenkooi is niet duidelijk.

Tabel 23. Invloed van de maaimethode en van de bemesting van de boom- of grasstrook
(kg N per ha) op het stikstofgehalte in bladeren van tweejarige Golden Delicious
op M IX in een grasstrook-boomgaard in de Wilhelminapolder. Blad bemonsterd
op30juli1955
Table 23. Leaf nitrogen as % dry matter of two year old Golden Delicious apples on
M IX as influenced by mowing method and fertilization (kgs N per ha) of
cultivated tree strips or grass strips. Leaves sampled 30 July 1965. Grass-strip
experiment, Wilhelminapolder
Bemesting
grasstrook

Cirkelmaaier
Rotary mower

Messenkooi
Lawn mower

Fertilization
grass strip

Zwartstrook
Cultivated tree strip

Zwartstrook
Cultivated tree strip

0

0
300
5 x 60

74

2,11
2,16
2,17

120

2,42
2,45
2,47

Gem.
Mean

120

2,14
2,19
2,17

2,28
2,27
2,33

2,24
2,27
2,29

HET TIJDSTIP VAN DE STIKSTOFBEMESTING
HET TIJDSTIPPENPROEFVELD TE HEIJNINGEN
In de opzet van deze in 1959 aangevangen proef werd een verandering aangebracht.
Tot 1964 werd de invloed van in vier verschillende perioden (tussen half november en
begin april) uitgevoerde bemesting onderzocht met twee meststoffen, nl. kalksalpeter
en zwavelzure ammoniak. De verschillen in opbrengst tussen beide meststoffen waren
doorgaans zeer gering. In de beginjaren, toen in deze grasboomgaard met Golden
Delicious op M I X slechts 120 kg N per ha werd gegeven, bleek vroege bemesting
(november-januari) meestal 5-10% hogere opbrengsten te geven dan late (februariapril). In een enkel geval, na een natte winter (1961/1962), bleek in november gegeven kalksalpeter een lagere opbrengst te geven dan zwavelzure ammoniak.
Vanaf het bemestingsseizoen 1962/1963 werd de gift tot 200 kg N per ha verhoogd.
De invloed van het tijdstip van de bemesting werd toen, wellicht mede als gevolg
van de zwaardere bemesting, belangrijk kleiner dan in de beginjaren. Na twee jaar
werd daarom besloten de proef met één mestsoort, kalkammonsalpeter, voort te
zetten en het verschil in mestsoort te vervangen door een verschil in stikstofgift,
nl. 100 en 250 kg N per ha. Deze bemesting werd voor het eerst uitgevoerd in het
seizoen 1964/1965 en wel op 16 november, 6 januari, 16 februari of 5 april. De opbrengsten, gecorrigeerd voor vruchtbaarheidsverschillen in het terrein, bedroegen
bij deze vier behandelingen bij 100 kg N per ha achtereenvolgens 43,2, 43,2, 43,5 en
43,1kg per boom. Bij 250 kg N per ha waren deze opbrengsten respectievelijk 45,8,45,6,
45,4 en 43,1 kg per boom. Het lijkt er dus op, dat de invloed van de hoogte van de
stikstofgift in deze diepwortelende, zeer produktieve boomgaard sterker is dan die
van het bemonsteringstijdstip binnen het onderzochte traject.
In de loop van de jaren kwam in dit proefveld duidelijk naar voren, dat de aard
van de grasmat invloed heeft op de stikstofonttrekking. Als gevolg van de vroegere
opzet van de proef en door verschillen in de belichting hebben we thans in de vier
proefrijen te maken met in samenstelling verschillende grasmatten, die ook verschillende hoeveelheden stikstof onttrekken. Afbeelding 11 laat zien dat er een goede
samenhang bestond tussen het stikstofgehalte in het blad van het proefgewas Golden
Delicious en de op 31 mei in de laag 0-80 cm aangetoonde hoeveelheid nitraatstikstof. De door de ligging in verschillende proefrijen veroorzaakte variaties in beschikbare hoeveelheid stikstof zijn soms groter dan die welke door de stikstofgift of
het bemestingstijdstip werden veroorzaakt. Zo bedroeg het stikstofgehalte in het
blad in de rijen 1, 2, 3 en 4 achtereenvolgens 2,30, 2,36, 246 en 2,49"/o N. De hoeveelheid op 31 mei aangetoonde nitraatstikstof in de laag 0-80 cm in de grond bedroeg
in deze rijen respectievelijk 58, 32, 103 en 110 kg N per ha.
Ook de stikstofgift laat een duidelijke invloed op het stikstofgehalte van het blad
zien: bij 100 en 250 kg N per ha bedroegen deze gehalten 2,34 en 2,47% N. De invloed van het bemestingstijdstip op het N-gehalte van het blad was veel kleiner.
Bemesting in november, januari, februari en april gaf gemiddelde gehalten van
respectievelijk 2,40, 2,39, 2,40 en 2,43% N in het blad.
Bij de oogst op 2 november werden vrij grote verschillen in de kleur van de
vruchten per boom waargenomen. Hoewel de verhoging van de stikstofgift verant-
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Afb. 11. Samenhang tussen de hoeveelheid nitraatstikstof in
de laag van 0-80 cm op
31 mei en het stikstofgehalte in het blad van
Golden Delicious, gemiddeld op 13 en 28 juli, bij
verschillende stikstofgiften
en tijdstippen van de bemesting (stikstoftijdstippenproef in Heijningen).
Fig. 11. The relation between the
nitrogen percentage in dry
matter of Golden Delicious leaves sampled on
13 and 28 July and the
amount of nitrate nitrogen
in the 0-80 cm soil layer
on 31 May. Nitrogen was
given in dressings of 100
or 250 kgs N per ha on
the grass sward on 16
November, 6 January, 16
February, or 5 April (experiment at Heijningen).
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woordelijk was voor een geringe achteruitgang van de kleur, werd deze toch overwegend ongunstig beïnvloed door een zware vruchtdracht. De opbrengsten per boom
varieerden in deze proef van ongeveer 30 tot ongeveer 60 kg per boom.
HET TIJDSTIPPENPROEFVELD TE GASSELTE

Op dit proefveld wordt sedert 1962 de invloed nagegaan van het tijdstip van de
bemesting op een sterk doorlatende leemhoudende humeuze zavelgrond, waarin het
gewas, Stark Earliest op M I I , slechts tot ca. 50 cm diepte wortelt. De behandelingen, bemestingen naar 120 of 240 kg N per ha als kalkammonsalpeter gegeven,
werden in 1965 voor het laatst uitgevoerd. De bemestingsdata waren 3 en 26 februari,
29 maart en 30 april. De opbrengstverschillen waren klein en wezen slechts zeer zwak
op maart als gunstigste maand voor de bemesting. Bij 120 kg N per ha werd per
boom bij de opeenvolgende data 11,6, 11,5, 12,3 en 11,6 kg geoogst. Bij 240 kg N per
ha waren deze opbrengsten 11,7, 12,4, 11,8 en 11,6 kg per boom.
Het vrijwel niet reageren van het gewas op de mestgift en op het tijdstip van de
bemesting, kan voor een groot deel uit de volgende omstandigheden worden verklaard. Sterke snoei in de twee voorgaande winters heeft ongetwijfeld nivellerend
gewerkt voor zover vroegere behandelingen via de groei invloed op de opbrengst in
1965 gehad zouden kunnen hebben. Het scheuren van de grasmat, een meter breed
ter weerszijden van de boomstrook, en het voor een volwassen aanplant lage produktieniveau hebben de reactie van het gewas op stikstof eveneens sterk verminderd. Ook de grote hoeveelheid neerslag in 1965 zal de verschillen tussen de
mestgiften op de vier data door uitspoeling hebben doen verlagen. In de maanden
februari tot en met juli viel te Eext achtereenvolgens 22, 46, 109, 100, 127 en 170
mm regen. Dit zijn hoeveelheden die sterke uitspoeling uit de bewortelde laag mogen
doen veronderstellen. De hoeveelheden nitraat- en ammoniakstikstof onder de grasbaan in grondlagen tot 80 cm diepte werden vier keer bepaald, namelijk op 29 maart,
10 mei, 28 juni en 25 augustus. Inderdaad bleken de verschillen in stikstofgehalten
onder het gras reeds op 28 juni grotendeel te zijn verdwenen. Op deze datum viel
alleen in de op 30 april met 240 kg N per ha bemeste veldjes een wat hoger stikstofgehalte te onderscheiden. Ook de stikstofopneming door het gras kan tot het vervagen van de verschillen hebben bijgedragen.
De analyse van het stikstofgehalte in het blad gaf een bevestiging van de uit het
grondonderzoek verkregen indruk. Op 25 augustus bedroegen de stikstofgehalten op
de met 120 kg N per ha bemeste veldjes bij opeenvolgende bemestingsdata 2,44, 2,51,
2,50 en 2,49°/o N in de droge stof; bij de dubbele gift: 2,54, 2,51, 2,54 en 2,58°/o. Ook
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hier kleine verschillen, die slechts zwak op een invloed van de gift en van het bemestingstijdstip wijzen. De vrij hoge gehalten wijzen overigens op de invloed van
de zwart gehouden stroken en van de sterke snoei. De proef werd in 1965 beëindigd. De resultaten hebben voldoende duidelijk bewezen, dat men op ondiep
bewortelde sterk doorlatende zandgronden in de periode maart-april zal moeten
mesten. Overbemesting zal soms nuttig kunnen zijn. De grootte van de gift zal
op de produktiviteit van het gewas en op de bodembegroeiing moeten worden
afgestemd.

POTPROEVEN
In verband met het onderzoek over de betekenis van het bemestingstijdstip werd
in 1963 een proef opgezet met Golden Delicious op M IX in potten van 33 liter inhoud, gevuld met iets slibhoudend, humusarm zand. De planten kregen gedurende
een zeer korte periode, meestal een maand, stikstof aangeboden. Aan het einde van
zo'n periode werd de niet opgenomen stikstof verwijderd door uitspoelen. Van de
reactie van de planten werd o.a. de bloei en het aantal vruchten waargenomen. In
tabel 24 zijn deze gegevens samengevat. Bij de interpretatie van de verschillen
dient men rekening te houden met het cumulatief effect van de drie jaar herhaalde
behandelingen, met interacties tussen de zich wijzigende voedingstoestand van het
gewas en het reageren op de bemesting, en tenslotte in een enkel geval met een
beurtjaareffect. Uit de gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
De bloemaanleg in 1963 gaf geen aanleiding tot duidelijke verschillen in de bloei in
1964. Dit was een gevolg van de nog goede op de boomkwekerij ontstane voedingstoestand van het gewas. In 1964 werd de bloemaanleg vooral door stikstofvoorziening
in juni, de maand van de sterkste scheutgroei, bevorderd.
De vruchtzetting, zoals deze in de aantallen geoogste vruchten tot uitdrukking komt,
gaf in 1963 nog geen duidelijke verschillen te zien, wederom als gevolg van de tijdens
de opkweek verkregen goede voedingstoestand van de jonge boompjes. In 1964 was
er een duidelijke aanwijzing, dat de stikstofvoorziening in mei een gunstige invloed
op de vruchtzetting heeft. Komt stikstof iets te laat (juni-juli) dan vindt er een
sterke groei plaats, die mogelijk een sterke vruchtval tot gevolg heeft. In 1964 was
er reeds een zwakke aanwijzing (augustus), dat de stikstofvoedingstoestand van het
gewas een gunstige invloed heeft op de vruchtzetting. De stikstofvoorziening in
augustus van 1963 heeft namelijk niet tot groei maar tot opslag van reservestikstof
in de weefsels van het gewas geleid. Hoe sterk de invloed van de voedingstoestand
van het gewas kan zijn, werd gedemonstreerd door de aantallen vruchten in 1965.
Laat men de duidelijk gunstige objecten, waarin stikstof gedurende twee maanden
kon worden opgenomen, buiten beschouwing, dan blijkt dat stikstof die werd opgenomen in september 1964 (en 1963), het grootste aantal vruchten gaf. De invloed
van deze opgeslagen stikstof was groter dan die van stikstof in mei, die weliswaar
„op tijd", maar aan inwendig verarmde planten werd gegeven.
Deze resultaten vestigen de aandacht op de betekenis van een voldoende langdurige stikstofvoorziening onder praktijkomstandigheden. In grasboomgaarden blijkt
vaak, dat de stikstofvoorziening in de loop van de zomer achteruitgaat als gevolg
van stikstofopneming door het gras.
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Tabel 24. Bloei en opbrengst in de jaren 1963-1965 in de potproef met Golden Delicious
op M IX over de invloed van hettijdstip van de stikstofopneming
Table 24. Flower-bud formation and number of fruits of Golden Delicious on M IX in 19631965 in a pot experiment on the influence of the time of nitrogen uptake
Stikstofopneming *) in
Nitrogen uptake *) in

Maart
April

March
April

Mei

May

Mei en juni
Juni
Juli
Juli en aug.
Augustus
September
Oktober
Nov. t/m februari
Januari en febr.

May and June
June
July
July and August
August
September
October
Nov. through Febr.
January and Febr.

% gemengde
knopper
% flower
buds

Aantal vruchten per 8 planten

1964

1965

1963

1964

24
32
28
28
24
35
21
27
30
16
25
27

8
5
19
35
52
21
32
14
14
10
10
5

30
25
31
36
25
27
32
30
25
34
20
29

19
18
53
66
7
10
27
35
22
15
6
23

Number of fruits per
1965

28
27
35
97
69
81
129
82
123
26
0
7

8 plants
Totaal

77
70
119
199
101
118
188
147
170
75
26
59

*) 14 gram kalksalpeter; vanaf september 1964, 28 gramkalksalpeter per pot
*) 14 gram calcium nitrate; starting on September 1964, 28 gram calcium nitrate per pot
At the end of each period nitrogen not taken up was removed by leaching out of the sand

UREUMBESPUITINGEN
Tussen 17 september en 12 november werden bespuitingen met 2°/o ureumoplossingen
uitgevoerd op éénjarige oculaties van Golden Delicious en Tydeman's Early op M IX
in een boomkwekerij te Heinkenszand. De vraag was of het opvoeren van de stikstofreserves in deze planten het uitlopen van knoppen in het volgende seizoen zou
kunnen bevorderen. Daarmee zou beter kunnen worden voldaan aan de kwaliteitseisen, die aan dit materiaal worden gesteld. In een vroegere potproef (Jaarverslag
1964 blz. 67) was gevonden, dat het uitlopen van knoppen mede afhangt van dë
stikstoftoestand van de planten en dat door late ureumbespuitingen op stikstofarm
opgegroeide onderstammen een toename van het aantal uitgelopen knoppen kon
worden verkregen.
De bespuitingen in de genoemde boomkwekerij vonden echter plaats bij uitgesproken
stikstofrijke planten. Op 17 september hadden Golden Delicious en Tydeman's Early
gehalten in het blad van 2,50 respectievelijk 2,69°/o N. Deze gehalten zijn ca. 0,40%>
hoger dan bij zulke late bladbemonsteringen bij volwassen vruchtdragende bomen
normaal wordt aangetroffen.
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De ureumbespuitingen werden uitgevoerd op 17 en 28 september, 11 en 22 oktober en
1 en 12 november. Onderscheid werd gemaakt naar één-, twee-, of driemalige bespuitingen en naar bespuitingen in verschillende perioden binnen de genoemde
termijn. Als controle dienden onbehandelde en op 20 september met 100 kg N per
ha bemeste planten. De 17 behandelingen werden in vijfvoud uitgevoerd met vijf
planten per veldje.
Het effect van de bespuitingen werd o.a. onderzocht door middel van het stikstofgehalte in het blad bij zes elkaar opvolgende bemonsteringen. Golden Delicious gaf
een duidelijke maar geringe verhoging van het stikstofgehalte te zien. Deze bedroeg
10 dagen na de bespuiting ca. 0,10% als tot ongeveer half oktober werd bespoten.
Bespuitingen na half oktober gaven geen waarneembare verhoging van het gehalte
meer. De bemesting met kalksalpeter gaf na ruim een maand een verhoging van
het stikstofgehalte van ongeveer 0,15%. Het ras Tydeman's Early, dat een hoger
stikstofgehalte had aan het begin van de proef, reageerde niet op de behandelingen.
Metingen over de toename van de stamdikte vanaf 17 september werden in de winter
van 1965/1966 uitgevoerd. Zij suggereerden, dat van de na september uitgevoerde
bespuitingen een uiterst gering positief effect op de diktegroei uitging.
In een oriënterende proef met verschillende ureumoplossingen werd nagegaan in
welke concentraties het effect van bespuiten of vernevelen in de herfst met elkaar
overeenkomt. Enkele bufferrijen Winston op M I X in de bodembehandelingsproef te
Wilhelminadorp werden bij koel zonnig herfstweer op 25 oktober bespoten met
ureum in concentraties tussen 1 en 6%. Daarnaast werd met de nevelspuit verneveld in concentraties tussen 2,5 en 2 5 % . Er trad door het late tijdstip van de
proef slechts bij de hogere concentraties wat schade op. Wat deze langs de bladranden optredende verbranding betreft, konden concentraties bij spuiten en vernevelen in de verhouding 1:8 ongeveer aan elkaar worden gelijk gesteld. Wat het
effect op het stikstofgehalte in op 4 november bemonsterde bladeren betreft was
deze verhouding ongeveer 1 :4. Het gehalte werd van 2,13% (onbespoten) maximaal
verhoogd tot 2,34% N.
In de maanden april tot en met juli viel in Wilhelminadorp meer regen dan normaal.
In verband met de hiermee gepaard gaande uitspoeling van stikstof werd de vraag
gesteld of late ureumbespuitingen op bomen met een wat lichte bladstand een
gunstige invloed op de vruchtzetting in het volgende jaar konden hebben.
Op enkele reserveveldjes van het bodembehandelingsproefveld te Wilhelminadorp
werden bespuitingen met 2 % ureum uitgevoerd op 17 en 27 september en op 4, 12
en 18 oktober op enkele bomen van de rassen Cox's Orange Pippin, Golden Delicious en Winston op M IX. Het stikstofgehalte in bladeren van langloten van de
te bespuiten bomen bedroeg bij deze rassen op 16 september respectievelijk 2,13,
2,07 en 2,29% N. Op 18 oktober bedroegen de verhogingen van de gehalten als gevolg
van vier bespuitingen respectievelijk 0,47, 0,14 en 0,27% N. Het ras Cox's Orange
Pipin reageerde dus het sterkst.
Een belangrijke bijkomstigheid was dat al na de eerste bespuiting bladval optrad.
Deze nam door de latere bespuitingen nog toe, zodat de met ureum behandelde bomen
al spoedig zichtbaar minder blad droegen. Cox's liet veruit de sterkste bladval zien
en verloor door de bespuitingen in het ergste geval bijna 50"/o van het blad. Daar de
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vruchten van dit ras eind september al werden geplukt, had de bladval hier geen
invloed op de rijping van de vruchten. Bij Golden Delicious en Winston werd bij
de pluk op 20 respectievelijk 25 oktober geconstateerd, dat de bespoten bomen iets
meer groene vruchten gaven. Bomen met iets stikstofgebrek, die niet en wel werden
bespoten en normaal bemeste bomen zonder stikstofgebrek gaven bij Golden Delicious respectievelijk 13, 29 en 3 2 % iets groene vruchten. Bij Winston 17, 22 en 36°/o.
De met bladval gepaard gaande, vijfmalige bespuitingen gaven dus wel een ongewenst neveneffect op de kleur van het fruit. De reactie op de vruchtzetting zal in
1966 worden nagegaan.
IJZERGEBREK
Op beperkte schaal werd bij peren geëxperimenteerd met bladbespuitingen met
Chel 138 Fe en Chel 330 Fe. Op 23 juni werden eenmalige bespuitingen in concentraties van 0,1-1,0"/o Chel 138 Fe uitgevoerd. Na 10 dagen was een pleksgewijze
groenkleuring waarneembaar. Alleen plekjes waar op de onderzijde van het blad
nog een residu van het middel was te zien, waren groen geworden. Het blad moet
dus vooral van onderen worden geraakt. Bij een concentratie van 0,1°/o was de groenkleuring duidelijk minder. Bespuitingen later in het seizoen (20 juli) hadden ook
nog een goed resultaat. Daarbij bleek, dat bij concentraties van 2°/o en hoger bladverbranding gaat optreden. Bespuitingen vanaf 5 augustus gaven al minder groenkleuring. Het blad reageert in de loop van het seizoen dus steeds minder duidelijk
op chelaat-bespuitingen.
Hoewel door bespuitingen met Chel 138 Fe een groenkleuring van het blad kan
worden bereikt, mag deze werkwijze nog niet als een geschikte chlorosebestrijding
worden gezien. Het opgenomen ijzer wordt in het blad blijkbaar niet verder getransporteerd. Met bespuitingen met ijzercarbamaat worden soortgelijke effecten
bereikt.
Aanzienlijk minder gunstig waren bespuitingen vanaf 5 augustus met Chel 330 Fe.
Het gevaar voor ernstige bladverbranding trad hier al bij een concentratie van 0,5°/o
op. Bovendien werd daarbij sterke vruchtverruwing waargenomen (Conference). Bij
0,1*/o was sprake van enige groenverkleuring van de bladeren.
Met Chel 138 Fe werden ook grondbehandelingen bij enkele bomen van verschillende
pererassen en bij Jonathan op M IV uitgevoerd. Het middel werd al op 17 maart op
de boomspiegel (6 m2) uitgegoten en licht ingewerkt. Regenval spoedig daarna bevorderde de indringing. Bij 3 gram per m 2 werd een matige, bij 6 en 9 gram een uitstekende egale groenkleuring verkregen. Grondbehandelingen op 22 juni met 9 gram
per m 2 zonder uitspoelen bleven vrijwel zonder resultaat. Het verdient dus aanbeveling de grondbehandeling al vroeg, liefst in een regenperiode uit te voeren.
VERBETERING VAN PLAATGROND
Het proefveld te Wilhelminadorp, waarvan de helft in 1961 met een mengwoeler
werd bewerkt om een vermenging van de 50 cm dikke zavellaag met het onderliggende zand te verkrijgen, kreeg in 1965 een andere bestemming. De menging had
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indertijd zeer onvolledig plaats gevonden, zodat het proefveld moeilijk meer voor
het oorspronkelijke doel kon blijven dienen (zie Jaarverslag 1964 blz. 70). De omschakeling op enkele andere proeven sloot waarnemingen aan de in het voorjaar
van 1963 geplante appels en peren echter niet uit. In 1965 werden van enkele appelrassen opbrengsten vastgesteld. Deze bedroegen per boom op de onbewerkte en
bewerkte delen respectievelijk: Golden Delicious M I X (2 rijen): 1,3 en 1,8 kg.
Winston M IX (2 rijen): 2,2 en 2,4 kg. Cox's Orange Pippin M IX (2 rijen): 4,1 en 3,9 kg
en James Grieve op MM 106 (5 rijen): 0,7 en 1,2 kg. De appels op het bewerkte deel
van het proefveld brachten dus iets meer op. Het is mogelijk dat dit effect werd
veroorzaakt door een wat grotere doorlatendheid van de bovengrond als gevolg van
de vroegere bewerking. Een reactie op een verbeterde vochtvoorziening lijkt hier nog
niet waarschijnlijk. In de toekomst zullen meer van dergelijke gegevens kunnen
worden verzameld.

GEWASONDERZOEK
COX'S-ZIEKTE

In samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Emmeloord (Noordoostpolder) werd begonnen met een onderzoek naar de achtergronden van de „Cox's
ziekte". Deze uitsluitend bij Cox's Orange Pippin voorkomende afwijking hangt
vermoedelijk met de toestand van de grond samen. Symptomen zijn het slecht uitlopen van de bomen in het voorjaar, geringe dracht, bladval en necrotische vlekken
in het blad, soms samengaande met symptomen van magnesiumgebrek. Het verschijnsel komt in sommige jaren sterk, in andere weinig naar voren.
Begonnen werd met het verzamelen van 73 monsters van het derde en vierde blad
vanaf de basis van de langloten bij niet en wel zieke drie- tot elfjarige bomen op
verschillende bedrijven. Bij zieke bomen was dit blad reeds sterk versleten en
grotendeels al afgevallen. Op dezelfde plaatsen werd een gelijk aantal grondmonsters
van 40-50 cm diepte genomen. De bemonstering vond plaats in de tweede helft van
augustus en in het midden van september.
In het blad werden de gehalten aan N, P2O5, K2O, MgO en CaO bepaald. Het bleek,
dat dragende bomen vrijwel nooit, niet dragende bomen bijna steeds symptomen van
de Cox's-ziekte vertoonden. De gehalten aan de genoemde elementen waren lager
naarmate de ziektesymptomen (necrose, bladval) ernstiger waren. Dit verband was
iets minder duidelijk bij magnesium. Deze verschillen hebben waarschijnlijk echter
weinig te maken met verschillen in bodemvruchtbaarheid. Alleen al op grond van
het versleten raken van het blad (fysiologische veroudering) en van ophoping van
koolhydraten hierin, mogen lagere gehalten worden verwacht.
Van de gezonde bomen had ca. een derde deel wat te hoge kali- en te lage magnesiumgehalten. Dit wijst erop dat de omstandigheden in dit gebied (sterk vochthoudende
kalkrijke grond, grasstrokencultuur) het voorkomen van magnesiumgebrek in de
hand zullen werken.
Het onderzoek van de grondmonsters, die van de zwart gehouden stroken afkomstig
waren, wees uit dat we op 40-50 cm diepte met nogal stikstofrijke, sterk vochthoudende, vermoedelijk weinig uitgerijpte grond hebben te maken. In oude polders
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worden vochtgehalten tussen 12 en 25°/o (gram water per 100 gram droge grond)
aangetroffen. De onderzochte monsters hadden echter een gemiddeld gehalte van
43°/o vocht. Het is wel zeker, dat deze hoge vochtgehalten met een geringe rijpingsgraad op deze diepte samenhangen en dat de achtergrond van de vrijwel uitsluitend
in de Noordoostpolder voorkomende Cox's ziekte in een gebrekkige zuurstofvoorziening moet worden gezocht. Het sterk voorkomen van de ziekte na perioden van
wateroverlast wijst ook in deze richting.
MINERALE SAMENSTELLING VAN BLAD VAN VERSCHILLENDE RASSEN
EN ONDERSTAMMEN

In 1964 werd begonnen met een onderzoek naar de minerale samenstelling van de
bladeren van verschillende rassen van appel en peer en de invloed van de onderstam
hierop. Vooral met het oog op de interpretatie van stikstofgehalten lijkt het van belang onderscheid te maken naar de ras-onderstam combinatie.
In 1964 werden totaal 285 bladmonsters verzameld. In 1965 werden nogmaals 169
appel- en 28 perebladmonsters verzameld. Deze hadden alle betrekking op gevallen
waar in één aanplant meerdere appel- of pererassen op dezelfde onderstam voorkwamen of waar één ras op verschillende onderstammen voorkwam. De monsters
waren uit verschillende delen van het land afkomstig, voor het merendeel van proeftuinen. Een groot deel van het materiaal is geanalyseerd. De verwerking van de
gegevens zal veel tijd vergen, omdat met allerlei neveninvloeden (vruchtdracht,
snoei, leeftijd, interacties tussen rassen en onderstammen) rekening zal moeten
worden gehouden.
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HET FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Dr. J. TROMP

INLEIDING
In het onderzoek betreffende groei en vruchtbaarheid namen ook dit jaar de verschillende potproeven weer een belangrijke plaats in. De grote in 1963 begonnen
potproef met Golden Delicious, waarin de invloed van buigen, hoeveelheid toegediende stikstof en tijdstip van stikstoftoediening op de groei en vruchtbaarheid werd
onderzocht, is aan het eind van het verslagjaar afgesloten. De tweede potproef met
Golden Delicious, in 1964 opgezet met het doel na te gaan in welke periode van het
jaar de invloed van de horizontale positie van scheuten op de bloemknopvorming het
sterkst tot uiting komt, werd in het voorjaar van 1965 eveneens beëindigd. Een
nieuwe potproef, waar wederom de relatie tussen bloemknopvorming en de horizontale
stand onderwerp van onderzoek is, werd ingezet. Bovendien werd in 1965 wat meer
op praktijkschaal een proef begonnen met het doel de invloed van buigen op de
groei en vruchtbaarheid van al dan niet gesnoeide bomen te bestuderen.
Het onderzoek over de stikstofhuishouding van de boom kwam ondanks vele technische moeilijkheden goed op gang. Een eerste reeks waarnemingen werd afgesloten.
Het onderzoek wordt voortgezet.
POTPROEF 1963 MET GOLDEN DELICIOUS
Afgezien van het feit, dat de uitkomsten van deze proef momenteel nog niet geheel
zijn verwerkt, is de veelheid van gegevens te groot om in het bestek van dit verslag
in alle details weer te geven. Vele uitkomsten zijn, wegens de veelal grote spreiding
in de waarnemingen binnen één behandeling, weinig betrouwbaar. Toch hebben
bepaalde uitkomsten tot nieuwe gezichtspunten geleid, waarop weer verdergaand
onderzoek kan worden gebaseerd. Op een aantal punten zal hieronder worden
ingegaan.
Tabel 25 toont de gemiddelde totale scheutgroei per boom bij de verschillende behandelingen in de drie proefjaren. Vermeld dient te worden, dat de groei steeds
beëindigd was vóór 1 augustus, d.w.z. vóór het tijdstip dat de stikstof bij de behandeling „laat" werd toegediend. De scheutgroei nam, uitgezonderd bij de hoogste
stikstofgift sterk af vanaf 1963 tot 1965. Deze resultaten geven de indruk, dat in de
hier gebruikte van nature zeer arme grond, zelfs de hoogste stikstofgift te laag was
om in een reeks van jaren een voldoende groei te waarborgen. In hoeverre het feit,
dat het hier bomen in potten betrof, een rol speelt, valt niet te zeggen. Wel is de
scheutgroei ongetwijfeld beïnvloed door de vruchtdracht.
Wat betreft het tijdstip van stikstoftoediening bleek de stikstofbemesting in april
vrijwel steeds een sterkere scheutgroei te geven dan dezelfde hoeveelheid in augustus
toegediend. In 1964 en 1965 reageerde de groei in sterke mate op de verschillende
stikstoftrappen, ongeacht het tijdstip van toediening. Voor 1963 was dit niet het
geval. Voor de „late" stikstoftoediening is dit logisch, omdat de bemesting pas plaats
vond na het afsluiten van de groei. Dat ook in het geval de stikstof „vroeg" werd
gegeven, de scheutgroei in 1963 niet reageerde op verschillen in hoeveelheid aangeboden stikstof, is waarschijnlijk te wijten aan de nivellerende invloed van een hoog
gehalte aan reservestikstof bij het begin van de proef. Uit tabel 25 blijkt verder dat
over het algemeen de scheutgroei in geen van de drie proefjaren sterk op het buigen

83

Tabel 25. De gemiddelde scheutgroei per boom in cm in 1963, 1964 en 1965 onder invloed
van buigen, drie verschillende stikstofgiften en twee tijdstippen van stikstoftoediening
Table 25. The average shoot-growth per tree in cm in 1963, 1964, and 1965 as affected
by bending, three different quantities of nitrogen, and two times of nitrogen
application
Vroeg (1 april)
Early (1 April)
1963

IN (40 kg N/ha) * f
- > •

2N (100 kg N/ha) »f
->3N (200 kg N/ha) * \
->•
-k
->-

¥

=

=

1964

Laat (1 augustus)
Late (1 August)
1965

1963

1964

1965

184

71

40

128

50

15

168

63

19

146

46

14

183

147

44

172

85

62

176

126

71

163

79

68

214

190

162

138

97

130

162

195

176

127

116

92

niet gebogen/not bent
gebogen/bent

van de scheuten heeft gereageerd. Men dient zich echter bij het beschouwen van
deze tabel te realiseren, dat de vermelde uitkomsten slechts de totale scheutgroei per
boom betreffen en dus geen informatie geven over de groei van de takken afzonderlijk. Uit een analyse van de gegevens van 1964 voor de afzonderlijke scheuten valt
namelijk af te leiden, dat de verdeling van de scheutgroei over de tak enigermate
werd beïnvloed door de hoeveelheid toegediende stikstof en het tijdstip van toediening. Hetzelfde geldt voor de scheutgroei onder invloed van het buigen. Bovendien
bleek ook de verdeling van de groei over de gehele boom bij gebogen boompjes te
verschillen van die bij niet gebogen boompjes.
Ten aanzien van de bloemknopvorming in 1964 (bepaald tijdens de bloei in 1965) is in
tabel 26 een onderscheid gemaakt tussen de vorming van gemengde knoppen op het
in 1964 éénjarige hout en die op de in dat jaar nieuw gevormde scheuten. Bij de
berekening van de mate van bloemknopvorming (het aantal gemengde knoppen uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal knoppen) op de nieuwe scheuten
is de eindknop buiten beschouwing gelaten. Wel is het percentage gemengde eind-
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Tabel 26. Het percentage in 1964 gevormde bloemknoppen berekend op het totaal aantal
knoppen, bij in 1964 éénjarige twijgen, in 1964 nieuw gevormde scheuten (exclusief eindknop) en eindknoppen afzonderlijk onder invloed van buigen, drie verschillende stikstofgiften en twee tijdstippen van stikstoftoediening
Table 26. The percentage of fruit-buds formed in 1964, calculated from the total number
of buds on shoots one year old in 1964, shoots newly formed in 1964 (terminal
bud not included), and terminal buds separately, as affected by bending, three
different quantities of nitrogen, and two times of nitrogen application
Vroeg (1 april)
Early (1 April)

Laat (1 augustus)
Late (1 August)

Éénjarige Nieuwe scheuten
scheuten New shoots

Éénjarige Nieuwe scheuten
scheuten New shoots

One year —eindknop Eindknop One year —eindknop Eindknop
old shoots —terminal Terminal old shoots —terminal Terminal
bud
bud
bud
bud

IN (40 kg N/ha) * f

2N (100 kg N/ha) * f

3N (200 kg N/ha) * f

-f
->

t

—
=

4,5

0,0

48,6

0,0

0,0

59,2

18,3

0,9

71,5

3,9

0,0

56,7

12,7

5,6

55,0

7,5

2,0

68,8

9,9

3,0

56,2

14,1

0,9

59,0

6,5

6,0

64,3

17,2

0,5

91,5

14,1

7,7

73,5

27,8

3,6

98,0

niet gebogen/not bent
gebogen/bent

knoppen apart vermeld. Hetzelfde geldt voor tabel 27 en 28, waarin de gegevens over
de vruchtzetting en vruchtval in 1965 zijn samengevat.
Evenals dit het geval was voor de bloemknopvorming in 1963 (zie jaarverslag 1964)
bleek de hoeveelheid toegediende stikstof in het geval „vroeg" ook in 1964 de vorming van gemengde knoppen, zowel op de éénjarige als op de nieuwe scheuten, niet
duidelijk te beïnvloeden. Bij „late" toediening van stikstof echter reageerden het
éénjarig hout en de eindknop positief op een toename van het stikstofaanbod, terwijl
voor de nieuwe scheuten exclusief de eindknop het beeld onzeker is. „Laat" gegeven
stikstof verlaagde bij alle drie stikstoftrappen het percentage gemengde knoppen op
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de scheutgroei 1964. Daarentegen bleek het percentage gemengde eindknoppen bij
2N en 3N, maar vooral bij 3N in het geval „laat" duidelijk hoger in vergelijking met
„vroeg". Het éénjarige hout gedroeg zich eveneens afwijkend. In het geval 3N was bij
de „late" stikstofgift de bloemknopvorming duidelijk hoger dan bij de „vroege" toediening, terwijl bij IN en 2N dit zeker niet het geval was. Opvallend is tenslotte nog
het zeer hoge percentage gemengde eindknoppen. Kennelijk neemt de eindknop in
vergelijking met de overige knoppen een bevoorrechte positie in.
Het uitblijven van enige reactie van de bloemknopvorming op een verschil in hoeveelheid „vroeg" aangeboden stikstof wordt enigszins duidelijk als van de veronderstelling
wordt uitgegaan, dat de in april ter beschikking gestelde stikstof allereerst de al
vroeg in het seizoen optredende processen zoals b.v. de scheutgroei ten goede komt en
pas daarna het proces van de vorming van gemengde knoppen, dat omstreeks het
afsluiten van de groei begint. Een eventueel optredend effect op de bloemknopvorming wordt op deze wijze misschien teniet gedaan door o.a. de wel op de verschillende stikstoftrappen reagerende scheutgroei (tabel 25). Dit zal natuurlijk des
te sterker het geval zijn, indien, zoals in de onderhavige proef, zelfs de hoogste
stikstofgift voor een goede ontwikkeling van de boom aan de lage kant is.
Als de stikstof „laat", d.w.z. in augustus, wordt toegediend, ligt de situatie geheel
anders. De scheutgroei was op dit tijdstip beëindigd, maar het proces van de
vorming van gemengde knoppen vond zeker nog voortgang en kon mogelijk nog profiteren van de stikstof, die vanaf begin augustus geleidelijk aan werd opgenomen.
De min of meer duidelijke invloed van de drie verschillende „late" stikstofgiften op
de bloemknopvorming in 1964 is op deze wijze goed te verklaren. Overigens dient
men zich te realiseren, dat deze uiteenzetting slechts een veronderstelling is, waarvoor op dit stadium van onderzoek geen doorslaggevende bewijzen voorhanden zijn.
Ten aanzien van het horizontaal buigen van scheuten blijkt uit tabel 26, dat dit de
bloemknopvorming op de in 1984 nieuw gevormde scheuten niet beïnvloedde. Ook
het percentage gemengde eindknoppen was bij gebogen en niet gebogen boompjes
met uitzondering van geval 1NV (1N-Vroeg) in alle groepen min of meer gelijk.
De bloemknopvorming op het in 1964 éénjarige hout daarentegen werd in vier van
de zes gevallen (1NV, 3NV, 2NL en 3NL) duidelijk gestimuleerd bij de gebogen
boompjes. Dit verschil in gedrag tussen éénjarig en nieuw gevormd hout is verwonderlijk, daar in beide gevallen de knoppen in hetzelfde jaar zijn ontstaan.
Het percentage gezette vruchten (het aantal vruchten vóór de junival berekend op
het totaal aantal bloemen) werd in 1965 althans bij de „late" toediening van stikstof
duidelijk door de grootte van de stikstofgift beïnvloed (tabel 27). In het geval de
stikstof „vroeg" werd gegeven, vertoonden alleen de behandeling 1N aan de ene
en 2N aan de andere kant een verschil. Het tijdstip van toediening was slechts bij
de behandeling I N en 2N van invloed. Er was wat betreft de vruchtzetting geen
verschil in gedrag tussen één- en tweejarig hout. De eindknop nam geen uitzonderingspositie in. Enige invloed van het buigen op de bloemknopvorming werd
niet gevonden.
De gegevens over het percentage junival in 1965 (aantal afgevallen vruchten berekend
op het totaal aantal gezette vruchten) bij de verschillende behandelingen zijn samengevat in tabel 28. Daaruit blijkt alleen duidelijk, dat de junival bij de eindknop
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Tabel 27. Het percentage vruchtzetting in 1965 berekend op het totaal aantal bloemen
bij in 1965 éénjarig hout (exclusief eindknop), tweejarig hout en eindknoppen
afzonderlijk onder invloed van buigen, drie verschillende stikstofgiften en twee
tijdstippen van stikstoftoediening
Table 27. The percentage of fruit-set in 1965, calculated from the total number of flowers
on shoots one year (terminal bud not included) and two years old in 1965 and
terminal buds separately, as affected by bending, three different quantities of
nitrogen, and two times of nitrogen application
Vroeg (1 april)
Early (1 April)
Tweejarige
scheuten

Laat (1 augustus)
Late (1 August)

Éénjarige scheuten
One year old shoots

Tweejarige
scheuten

Éénjarige scheuten
One year old shoots

Two year —eindknop Eindknop Two year —eindknop Eindknop
old shoots —terminal Terminal old shoots —terminal Terminal
bud
bud
bud
bud

IN (40 kg N/ha) * f

2N (100 kg N/ha) * f

3N (200 kg N/ha) * f

,. -f
-^.

=
=

21,9

—

16,9

5,9

—

10,2

21,4

10,0

20,0

8,4

—

9,8

30,2

35,8

40,2

21,5

6,9

13,0

27,0

21,9

38,8

12,7

0,0

20,2

41,7

31,7

37,8

34,5

58,3

31,3

31,4

32,2

41,0

35,8

20,2

34,1

niet gebogen/not bent
gebogen/bent

steeds lager was dan elders op de éénjarige scheuten en op het tweejarige hout. De
bijzondere positie van de eindknop was hier dus weer waarneembaar. De uitkomsten
geven verder de indruk van een wat grotere val bij de „vroege" in vergelijking met
de „late" toediening van stikstof. Enige invloed van het horizontaal buigen is uiterst
onzeker. Bij de beoordeling van de tabellen 27 en 28 moet wel in aanmerking worden
genomen, dat de dikwijls kleine aantal bloemknoppen en vruchten de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet ten goede komt. Dit geldt vooral in sterke mate voor de
gegevens voor het éénjarige hout exclusief de eindknop.
In het bovenstaande is elk van de processen groei, bloemknopvorming, vrucht-
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Tabel 28. Het percentage juni-val in 1965 berekend op het aantal vruchten voor de val
bij in 1965 éénjarig hout (exclusief eindknop), tweejarig hout en eindknoppen
afzonderlijk onder invloed van buigen, drie verschillende stikstofgiften en twee
tijdstippen van stikstoftoediening
Table 28. The percentage of June drop in 1965, calculated from the number of fruits before
the drop on shoots one year (terminal bud not included) and two years old in
1965 and terminal buds separately, as affected by bending, three different
quantities of nitrogen, and two times of nitrogen application
Vroeg (1 april)
Early (1 April)
Tweejarige
scheuten

Laat (1 augustus)
Late (1 August)

Eenjarige scheuten
One year old shoots

Tweejarige
scheuten

Éénjarige scheuten
One year old shoots

Two year —eindknop Eindknop Two year —eindknop Eindknop
old shoots —terminal Terminal old shoots —terminal Terminal
bud
bud
bud
bud

IN(40kgN/ha) *f

2N(100kgN/ha)*f

3N(200kgN/ha)*f

, -f
->•

=
=

42,9

—

26,7

33,3

—

22,2

54,7

0,0

41,2

71,4

—

22,2

59,1

79,2

42,0

31,2

50,0

12,5

47,6

62,5

32,2

44,4

—

28,0

72,5

78,7

53,9

39,8

42,9

36,5

69,3

83,1

55,9

63,8

87,5

49,4

niet gebogen/not bent
gebogen/bent

zetting en junival onder invloed van de verschillende behandelingen afzonderlijk beschouwd. Deze voorstelling is in feite echter niet juist. Er moet immers worden aangenomen dat de verschillende effecten elkaar wederzijds sterk beïnvloeden. Zo
mogen b.v. de groei en de bloemknopvorming niet los van elkaar worden gezien. De
mate van bloemknopvorming houdt zeker verband met de vruchtdracht in hetzelfde
jaar. Verder is de vruchtzetting waarschijnlijk weer ten dele afhankelijk van de mate
van vorming van gemengde knoppen. Het is zonder meer duidelijk, dat al deze
wisselwerkingen het trekken van conclusies uitermate bemoeilijken.
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POTPROEF 1964 MET GOLDEN DELICIOUS
Het proefmateriaal bestond uit éénjarige boompjes op onderstam M I X . Als potten
dienden plastic emmers van ongeveer 12 1 inhoud. Het planten vond half februari
1964 plaats in een grondmengsel van goede kwaliteit, waaraan begin april nog extra
stikstof werd toegediend. De boompjes werden tot op zoveel mogelijk dezelfde hoogte
teruggesnoeid. Terwille van de uniformiteit werd de groei beperkt tot de zijscheuten
uit de knoppen 1 t/m 4, gerekend vanaf de top; de overige knoppen werden verwijderd. De proef bestond uit acht behandelingen. Vanaf begin april tot begin december werden gedurende zeven opeenvolgende perioden van elk vijf weken telkens
tien boompjes horizontaal geplaatst. Een groep, de controle groep, behield steeds de
verticale stand. Van elke tak afzonderlijk van elk boompje werd de lengte en de
datum waarop de groei werd beëindigd bepaald. Het volgende voorjaar werden de
knoppen geteld en van elke knop apart de aard van de knop (gemengd of anders)
genoteerd. Enkele uitkomsten zijn in tabel 29 samengevat.
Bij de groepen 3 en 4, waar de horizontale positie werd ingenomen vanaf 10 juni tot
15 juli respectievelijk 15 juli tot 19 augustus bleek in vergelijking met de controlegroep 8 de scheutlengte duidelijk kleiner, wat samenging met een eerder beëindigen
van de scheutgroei. De horizontale stand vanaf 6 mei tot 10 juni (groep 2) resulteerde
Tabel 29. De gemiddelde scheutlengte, de gemiddelde datum van afsluiten van de scheutgroei en het percentage bloemknoppen berekend op het totaal aantal knoppen
bij in verschillende perioden van het jaar horizontaal opgestelde boompjes
Table 29. The average shoot length, average date of shoot-growth termination, and percentage of fruit-buds, calculated from the total number of buds on trees placed
horizontally indifferent periods ofthe year
Groep

Horizontaal van

Group

Period of horizontal
position from

1
2
3
4
5
6
7
8

1/ 4 - 6/ 5
6/ 5-10/ 6
10/ 6-15/ 7
15/ 7-19/ 8
19/ 8-23/ 9
23/ 9-28/10
28/10- 2/12
steeds v e r t i c a a l
v e r t i c a l position
throughout

Gem. scheutlengte
in cm
Average shoot
length in cm

Gem. datum
beëindigen groei
Average date of
growth
termination

% bloemknoppen

49,3
43,6
34,7
39,1
44,4
42,3
43,8
45,7

7/8
15/8
8/7
26/7
3/8
2/8
2/8
1/8

54,7
35,7
58,8
58,2
56,7
48,9
53,7
57,2

% of fruit-buds

in een later afsluiten van de groei, terwijl de scheutlengte niet werd beïnvloed.
Bij de groepen 5, 6 en 7 was de groei afgesloten voordat de boompjes horizontaal
werden geplaatst. De scheutlengte en de datum van afsluiten van de groei moeten
derhalve gelijk zijn aan die van groep 8, hetgeen, de normale spreiding in de uitkomsten in aanmerking genomen, inderdaad het geval is.
Een stimulering van de vorming van de gemengde knoppen door de horizontale stand
kon in geen enkel geval worden aangetoond. De kortere scheuten en het eerder afsluiten van de groei van de groepen 3 en 4 in vergelijking met de controlegroep gingen
dus niet samen met een hoger percentage bloemknoppen. Dit is gezien de uitkomsten
van de potproef 1963 wat betreft de bloemknopvorming op de nieuwe scheutgroei
onder invloed van buigen, niet verwonderlijk. Het doel van de potproef 1964, namelijk het bepalen in welke tijd van het jaar de veelal als vaststaand aangenomen
positieve invloed van het buigen tot uiting komt, is derhalve niet bereikt. Aangezien
in de potproef 1963 bij een jaar oudere takken in een aantal gevallen wel een duidelijke verhoging van het percentage bloemknoppen werd gevonden vergeleken met
niet gebogen takken, verdient het wellicht aanbeveling de potproef 1964 te herhalen
met een jaar oudere boompjes. Opmerkelijk is, dat een duidelijk lager percentage
bloemknoppen werd gevonden bij groep 2 in vergelijking met de controlegroep 8.
Deze verlaging hangt waarschijnlijk niet zo zeer samen met het wat later beëindigen
van de scheutgroei, maar meer met het feit, dat in tegenstelling met de groepen
3 en 4, dit afsluiten van de groei pas plaats vond na de periode dat de liggende stand
werd ingenomen. Er is reden te veronderstellen dat de groei, die aanvankelijk ongetwijfeld als gevolg van de horizontale positie is vertraagd, na het overbrengen van
de liggende naar de staande positie werd geprikkeld. Het is nu voor te stellen, dat
de knoppen, welke in die periode van versnelde groei werden gevormd, door een
een of andere oorzaak minder goed in staat waren zich tot gemengde knoppen te
ontwikkelen.
In het voorjaar van 1965 werd ten tijde van de bloei geconstateerd, dat de mate
van ontwikkeling van de gemengde knoppen in de verschillende groepen niet gelijk
was. Een en ander hangt mogelijk samen met het tijdstip van beëindigen van de
scheutgroei.
POTPROEF 1965 MET GOLDEN DELICIOUS
In het voorjaar van 1965 werd, opnieuw met éénjarige boompjes, een derde potproef
opgezet. Het doel van deze proef is de mogelijke invloed van de positie van de
boompjes (horizontaal of verticaal) op de bloemknopvorming en de ontwikkeling van
de gemengde knoppen in het volgende voorjaar nader te onderzoeken. Getracht
wordt een eventueel directe invloed van de stand van de scheuten op deze processen te scheiden van een mogelijk meer indirect via de scheutgroei werkend effect.
Daartoe werden begin april 20 boompjes horizontaal opgesteld, terwijl 20 andere de
verticale stand behielden. Bij het beëindigen van de scheutgroei werd vervolgens
de helft van de liggende boompjes rechtop gezet en de helft van de verticaal opgestelde boompjes overgebracht naar de horizontale positie. Het ligt in de bedoeling,
teneinde de invloed van de stand op de bloemknopvorming op het éénjarige hout na
te gaan, deze proef pas in de loop van 1967 te beëindigen.
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BUIGEN EN SNOEIEN BIJ GOLDEN DELICIOUS EN WINSTON
Bij proeven over de invloed van het buigen op de bloemknopvorming wordt vrijwel
steeds het vergelijkingsobject gevormd door bomen, die weliswaar niet gebogen,
maar wel gesnoeid zijn. Het is duidelijk, dat op deze wijze geen informatie over het
effect van het buigen als zodanig wordt verkregen. Hoewel dienaangaande dank zij
de verschillende potproeven al wel enig inzicht is verkregen, leek het niettemin
zinvol daarnaast hierover wat meer op praktijkschaal onderzoek te verrichten. Bij
een in 1965 begonnen proef op een rij drie jaar oude Golden Delicious en een rij
twee jaar oude Winston worden daartoe vier behandelingen met elkaar vergeleken,
te weten: — snoeien, — buigen; — snoeien, + buigen; + snoeien, — buigen; snoeien,
buigen. Het snoeien bestaat uit het inkorten van alle éénjarige scheuten tot op
ongeveer tweederde van de lengte. Bij het buigen worden alle éénjarige scheuten in
de horizontale stand gebogen. Het aantal herhalingen bedraagt ongeveer 15. Bij
Golden Delicious was het aantal éénjarige scheuten zo groot dat een bij de proef
aangepaste, voor elk object gelijke basissnoei onvermijdelijk was.
AMIDE- EN AMINOZUURSAMENSTELLING VAN HET HOUTSAP VAN
GOLDEN DELICIOUS
De door de wortels opgenomen stikstof bereikt de groeiende scheut via de houtvaten
in de vorm van aminozuren en amiden. Om gegevens te verkrijgen over de samenstelling van het sap in de houtvaten in verband met de tijd van het jaar werd in
1964 een frequente bemonstering van het houtsap (en daarnaast van bast en hout)
uitgevoerd. Dit bemonsteren werd in 1965 voortgezet. De frequentie was ongeveer
gelijk aan die in 1964. Hoewel de monsters in 1965 van bomen uit een ander deel
van de proeftuin dan in het voorgaande jaar afkomstig waren, was het patroon van
het amide- en aminozuurgehalte van het sap in de loop van het jaar in beide gevallen gelijk. Het totaal gehalte nam vanaf het lage winterniveau sterk toe tot eind
april, waarna tot eind juli een geleidelijke daling optrad tot het oorspronkelijke
niveau. Ofschoon globaal genomen de verschillende amiden en aminozuren dit verloop volgden, was de onderlinge verhouding niet steeds gelijk. Van belang lijkt de
waarneming, dat in beide jaren het tijdstip van de bloei (waarop ook de scheutgroei
begint) en het tijdstip van het beëindigen van de groei werden gemarkeerd door een
verandering in de onderlinge verhouding van de beide amiden asparagine en
glutamine. Behalve deze beide amiden zijn de aminozuren asparaginezuur, glutaminezuur, threonine en arginine, althans kwantitatief, belangrijk. Daarnaast kwamen nog
amounts were y-aniinobutyric acid, valine, and leucine, and possibly lysine, alanine,
misschien ook nog wel lysine, alanine en tyrosine.
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HET ONKRUIDBESTRIJDINGSONDERZOEK
P. D. GODDRIE

APPELS EN PEREN
De langjarige proef onder Golden Delicious en Cox's Orange Pippin op M I X waarin
vergeleken worden chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking (A), chemische onkruidbestrijding met een enkele grondbewerking (C) en mechanische onkruidbestrijding (B), werd in 1965 voortgezet. Op 24 maart werd in de objecten A en
C gespoten met Simazin 3 kg/ha. Op 27 april werd in object A pleksgewijze gespoten
met Gramoxone 3 l/ha en op 17 mei met AAglotyl-Supra 5 l/ha en AAnetos-L 3 l/ha.
Object B werd éénmaal gefreesd en éénmaal geschoffeld. Object C werd éénmaal met
de frees bewerkt.
Tot nu toe zijn er door de verschillende wijzen van onkruidbestrijding nog geen
duidelijke verschillen in de groei en de opbrengst van de bomen opgetreden. Opmerkelijk is dat zich in deze proef nu onkruiden gaan vestigen die voorheen nog
nimmer in dit perceel werden waargenomen, zoals grote brandnetel en wilde braam.
Uit deze proef kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat het voor een goede
groei en opbrengst van de boom niet nodig is dat grondbewerking wordt toegepast.
Ook het enkele jaren na elkaar gebruiken van herbiciden is mogelijk zonder nadelige gevolgen voor het gewas.
Twee nieuwe langjarige proeven werden opgezet op 29 maart 1965. Onder Golden
Delicious en Winston op M IX werden toegepast Simazin en Atrazin, 3, 5 en 8 kg/ha;
onder James Grieve op MM 106 bovendien nog AAkarmex 3, 5 en 8 kg/ha en Prefix
60, 80 en 100 kg/ha. In deze proeven wordt nagegaan wat het effect is van jaarlijkse
toepassingen van deze herbiciden en welke van deze middelen een groeistimulerende
invloed hebben. Tevens wordt de invloed van het achterwege laten van grondbewerking nagegaan.
De vrij zware vegetatie van breedbladige wortelonkruiden werd in deze proeven
grotendeels bestreden door een gecombineerde bespuiting van de groeistoffen
AAglotyl-Supra, AAherba 2,4-D Amine en Fernoxone 2,4-DP, resp. 3 1, 3 1 en 4 l/ha,
na 14 dagen gevolgd door een bespuiting met Gramoxone 5 l/ha. Het effect hiervan
op de onkruiden hoefblad, akkerdistel, heermoes en varkensgras was uitstekend.
Bij Golden Delicious werd een duidelijke groeiremming waargenomen in het object
Atrazin 8 kg/ha; bij Winston trad in ditzelfde object een lichte groeiremming op,
terwijl bij James Grieve in het geheel geen nadelige invloed van de behandeling met
Atrazin werd waargenomen.
In 1965 werd nog nagegaan of de behandelingen in het voorjaar van 1964 met verschillende doseringen Hyvar-X onder Cox's Orange Pippin nog invloed hadden op
de ontwikkeling van het gewas. Het uitlopen van de bomen en de bloei waren in
dit jaar normaal. In juni begon in de objecten, waar in 1964 20, 25 en 40 kg Hyvar-X
per ha was gebruikt, echter weer vergeling van de bladnerven op te treden. Dit was
niet het geval bij de lagere doseringen. De groei van de bomen was echter in alle
objecten bijzonder goed. Uit deze proef kan worden geconcludeerd, dat een toepassing
van Hyvar-X 2-3 kg/ha tegen kweekgras alleszins verantwoord is.
BESTRIJDING VAN AKKERDISTEL
Te Kruiningen werd in percelen met achtjarige Golden Delicious op M IX en acht-
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Tabel 30. Invloed van herbiciden op akkerdistel (Cirsium arvense) in Golden Delicious en
Précoce de Trévoux te Kruiningen, gespoten 14 mei 1965
Table 30. Influence of herbicides on creeping thistle (Cirsium arvense) in orchard with
Golden Delicious and Précoce de Trévoux at Kruiningen, sprayed 14 May 1965
Gemid. bedekking met
akkerdistel op 24-6-1965 1)
Mean coverage with creeping
thistle on 24-6-19651)

Object
Treatment

AAglotyl-Supra 51/ha
AAherba 2,4-D Amine 4 1/ha
Prefix 80 kg/ha
Farabin 7Va kg/ha
Orga-3015 7V* kg/ha
AAcombin 6 1/ha
AAmitrol + AAherba 2,4-D Amine, 5 kg +
Weedazol-TL + AAherba 2,4-D Amine 151

4 1/ha
+ 4 1/ha

4,5
4,8
3,5
0,1
0,5
4,3
0,3
0,5

!) 0 = geen akkerdistel/no creeping thistle
10 = volledig bedekt met akkerdistel/100 % coverage with creeping thistle

jarige Précoce de Trévoux een proef over de bestrijding van akkerdistel uitgevoerd.
Zoals blijkt uit tabel 30 heeft Farabin een zeer goed resultaat gegeven, evenals
Orga-3015 en de combinaties van AAmitrol of Weedazol-TL met AAherba 2,4-D
Amine. Deze resultaten stemmen overeen met die van een in 1964 uitgevoerde proef.
Van geen enkele der gebruikte middelen werd beschadiging aan het fruitgewas waargenomen.
BESTRIJDING VAN HOEFBLAD

In een tijdstippenproef onder achtjarige Doyenné du Comice werd nagegaan op welk
ogenblik Prefix het beste resultaat heeft bij de bestrijding van hoefblad. Vanaf eind
januari tot en met eind april werd elke maand Prefix gestrooid tegen 80 kg/ha.
Half mei werd gespoten met Farabin 7VÏ kg/ha en met Weedazol-TL, 12, 16 of 20 l/ha
+ AAtussil 4V2 l/ha.
Uit deze proef is gebleken, dat hoefblad het beste door Prefix wordt bestreden
wanneer dit omstreeks maart/april wordt toegepast. De toepassing op de overige
tijdstippen gaf onbevredigende resultaten.
Prefix veroorzaakte in deze proef geelverkleuring van de bladranden van de perebomen.
BESTRIJDING VAN RIDDERZURING

In het kader van de Adviescommissie Veldproeven Plantenziekten in de Tuinbouw
werd in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes een proef aan-
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gelegd te Tholen waarin getracht werd door toepassing van verschillende middelen
tot een bestrijding van ridderzuring te komen. Daartoe vond op 1 april een behandeling plaats met Prefix 80 kg/ha. Kort voor de bloei van de peren (Doyenné du Comice)
werden middelen op basis van amitrol toegepast, zoals Orga-3015, AAmitrol of
Weedazol-TL + AAherba 2,4-D Amine en Weedazol-TL + AApropion-4. Op 20 mei
werd gespoten met AAcombin en AApropion-4.
Ridderzuring werd vrijwel geheel bestreden door Prefix en AAcombin. Het resultaat
van de overige middelen was onvoldoende.
Beschadiging van de bomen werd niet waargenomen.
MORELLEN

Op 10 mei 1965 werd te Oerle een proef opgezet waarin werd getracht met middelen
op basis van amitrol een zware begroeiing met kweekgras te bestrijden. Zoals blijkt
uit tabel 31 hebben alleen AAmitrol + Simazin en Weedazol-TL + Simazin een goed
resultaat gegeven. Nadelige gevolgen voor het gewas traden niet op.
AARDBEIEN

In proeven te Breda en Heerle, beide op zandgrond, werd de invloed nagegaan van
van een aantal onkruidbestrijdingsmiddelen op het gewas en op de onkruiden, terwijl
tevens werd bekeken wat de invloed is op het gewas van het wel of niet bewerken
van de grond na toepassing van deze middelen.
Uit tabel 32 kan worden afgeleid dat Orga-3000 en DuPont 634 de opbrengst van het
gewas nauwelijks hebben beïnvloed. De tweemalige toepassing van Simazin, Hyvar-X
Tabel 31. Invloed van herbiciden op kweekgras in morellen te Oerle
Table 31. Influence of herbicides on couch-grass in orchard with sour cherries (Morel) at
Oerle
Behandeling op 10-5-1965
Treatment on 10-5-1965

Primatol-ATA 7Vs kg/ha
Saminol 7V* kg/ha
AAkarzol 7V2 kg/ha
Farabin 7V2 kg/ha
Orga-3015 7V2 kg/ha
AAmitrol + Simazin, 6V4 + 3 kg/ha
Weedazol-TL + Simazin, 20 1 + 3 kg/ha
i)

Gemiddelde bedekking met kweekgras
op 22-9-1965 1)
Mean coverage with couch-grass
on 22-9-1965 1)

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

0 = geen kweekgras/no couch-grass
10 = 100 % bedekking met kweekgras/100 % coverage with couch-grass
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Tabel 32. Invloed van herbiciden op aardbeien, Senga Sengana, geplant 28-7-1964
Table 32. Influence of herbicides on strawberries, Senga Sengana, planted 28-7-1964
Object
Treatment

Simazin 1 kg/ha op 28-9-1964 +
Simazin 1 kg/ha op 25-3-1965
Hyvar-X 1 kg/ha op 28-9-1964
Orga-3000 6 kg/ha op 28-9-1964
DuPont 634 6 kg/ha op 28-9-1964
Simazin 1 kg/ha op 28-9-1964 +
Tenoran 7Vs kg/ha op 25-3-1965
Onbespoten (schoffelen, wieden)
Untreated (hoeing, hand-weeding)

Opbrengst in % van onbespoten:
Yield as % of untreated:
—grondbewerking
+ grondbewerking
+ soil cultivation
—soil cultivation
76
82
97
99

72
85
104
98

83
100

105
100

en in „ + bewerken" Simazin gevolgd door Tenoran hebben echter tot een opbrengstvermindering geleid. Een zeer goede onkruidbestrijding werd verkregen van
DuPont 634 en van de tweemalige Simazin-bespuiting. De overige toepassingen hadden een te korte werkingsduur.
Omgerekend per ha was de opbrengst in het niet bewerkte gedeelte van de proef
472 kg hoger dan in het bewerkte gedeelte.
In de proef te Heerle schoot de werking van alle middelen te kort, wat veroorzaakt
werd door de massale hoeveelheid akkerviooltje. Dit onkruid is vrijwel ongevoelig
voor DuPont 634, Hyvar-X en Simazin.
In twee proeven te Breda en Heerle werden in juli/augustus 1965 een aantal planten
met de wortels door houtskool gehaald en direct na het planten bespoten met Simazin
1 kg/ha. Nadelige gevolgen van de houtskool en de Simazin-bespuiting werden nog
niet waargenomen. De niet met houtskool behandelde planten, die eveneens direct
na het planten met 1 kg Simazin/ha werden bespoten, vertoonden echter evenmin
zichtbaar schadelijke symptomen. Verdere resultaten uit deze proeven moeten nog
worden afgewacht.
In juli 1964 werd in Senga Sengana op zandgrond begonnen met een proef, waarin
vergeleken werden chemische onkruidbestrijding zonder grondbewerking en normale
mechanische verzorging van het gewas. De bedoeling was het gewas meerdere jaren
aan te houden, maar door omstandigheden in het bedrijf waar de proef werd uitgevoerd, was dit niet mogelijk. De kosten bij de chemische methode waren slechts
weinig lager dan bij de mechanische methode. Er kon bij de chemische methode echter
een grote besparing aan arbeidsuren worden verkregen.
Soortgelijke proeven zijn in de zomer van 1965 begonnen te Vierpolders, Breda en
Kapelle.
Wanneer het mogelijk zal blijken o.a. door het gebruiken van herbiciden en het nalaten van grondbewerking een aardbeiengewas meerdere jaren aan te houden, dan is
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nog een probleem het op eenvoudige wijze verwijderen van de nieuwgevormde
jonge planten in de paden na de pluk. In een proef te Breda in éénjarige Senga
Sengana werd gezocht naar de hiervoor geschikte chemische middelen. Van de vele
voor dit doel beproefde middelen bleek een tweemalige behandeling (op 6 augustus
en op 17 september 1965) met 2V2 l/ha Gramoxone vrijwel alle jonge aardbeiplanten
te doden. Toevoeging van amitrol of 2,4-D bleek het effect van de behandeling met
Gramoxone niet nog verder te kunnen verbeteren. Middelen op basis van amitrol,
die eveneens een redelijk goede werking te zien gaven, zijn niet goedgekeurd voor
gebruik in aardbeien, zodat hierop thans niet nader wordt ingegaan.
FRAMBOZEN
Op 3 mei 1965 werd begonnen met een langjarige proef in Schönemann, die in het
voorjaar van 1965 werd geplant. In deze proef komen de volgende objecten voor:
A. Chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, grondbewerking.
B. Chemische onkruidbestrijding gedurende het gehele jaar, geen grondbewerking.
C. Chemische onkruidbestrijding tot eind juli, geen grondbewerking.
D. Chemische onkruidbestrijding tot eind juli, grondbewerking.
E. Mechanische onkruidbestrijding.
De objecten A en B werden op 3 mei 1965 bespoten met Simazin 5 kg/ha, de objecten C en D met 2 kg/ha. Op 4 juni werden de objecten A t/m D bespoten met
AAglotyl-Supra 5 l/ha tegen akkerwinde. Op 5 augustus werd in dezelfde objecten
toegepast AAnetos-L 3 l/ha ter bestrijding van de oploop van de vorige frambozeteelt.
Deze bespuiting werd op 12 augustus herhaald.
De objecten A, D en E werden in 1965 tweemaal bewerkt met een cultivator en
éénmaal met een spitfrees.
De resultaten, die in 1965 in de verschillende objecten werden verkregen, laten nog
weinig verschillen tussen de verschillende behandelingen zien.
RODE BESSEN
Ook in rode bessen werd een soortgelijke proef als in frambozen uitgevoerd. Naast
de bij frambozen vermelde objecten werd in deze proef nog opgenomen object F:
Onkruidbedekking gedurende het gehele jaar.
Op 3 mei werden de objecten A en B bespoten met Simazin 5 kg/ha, de objecten
C en D met 2 kg/ha.
De objecten A, D en E werden driemaal met een cultivator en éénmaal met een
spitfrees bewerkt. Object F werd tweemaal gemaaid.
In tabel 33 zijn de waarnemingen over de groei vermeld. Zoals uit deze tabel blijkt,
was de gemiddelde scheutproduktie per struik het grootste, wanneer grondbewerking
wordt nagelaten. Bij een permanente onkruidbedekking werd de minste groei vastgesteld.
Van een onkruidbestrijdingsproef in bessestekken, die in 1964 werd genomen, zijn in
1965 de resultaten bekend geworden.
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Tabel 33. Invloed van grondbewerking en Simazin op rode-bessestruiken
Table 33. Influence of soil cultivation and Simazin on red currant bushes
Gemiddelde scheutproduktie in
cm/struik
Mean shoot-production in cm/bush

Object
Treatment

A. Simazin 5 kg/ha, + grondbewerking
+ soil cultivation
— grondbewerking
— soil cultivation
C.
„
2 „
— grondbewerking
— soil cultivation
D.
„
„ „
+ grondbewekring
+ soil cultivation
Mechanische onkruidbestrijding
Mechanical weed control
Onkruidbedekking gedurende het gehele jaar
Weed coverage during the whole year

79,7
80,1
85,1
62,8
62,9
59,3

Tabel 34. Invloed van Simazin op bessestekken
Table 34. Influence of Simazin on currant cuttings
Object
Treatment

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

Simazin lVa kg/ha + grondbewerking 1 )
Simazin lVa kg/ha — grondbewerking 2 )
Simazin 3 kg/ha + grondbewerking ^)
Simazin 3 kg/ha — grondbewerking 2 )
Handwieden/Weeding by hand 2 )
Schoffelen/Hoeing*)
Onbehandeld/Untreated

Gemiddelde
scheutproduktie
in cm/stek
Average
shoot-production
in cm per
cutting

Gemiddeld
aantal scheuten
per stek
Average number
of shoots
per cutting

Gemiddelde sch<
lengte in cm

121,9
114,9
121,7
126,3
102,5
86,9
19,0

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

38,4
40,4
42,7
40,9
34,4
33,9
9,9

i) Schotfeien op 25 mei, 11 juni en 29 juni/hoeing on 25 May, 11 June, 29 June
2) No soil cultivation
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Average shoot
length in cm

Afb. 12. Na toepassing van 3 kg Simazin per ha werd ondanks het nalaten van grondbewerking, een goede
groei van bessestekken verkregen.
Pig. 12. Good growth of currant cuttings was obtained after an application of 3 kg Simazin per ha without
any soil cultivation.

Nadat op 24 februari 1964 van twee rode en vijf zwarte rassen elk 210 stekken waren
geplant, werden hierin op 10 maart 1964 de in tabel 34 vermelde objecten aangelegd.
Zoals blijkt uit tabel 34, waarin de waarnemingen van alle rassen bij elkaar zijn genomen, werd de beste groei verkregen in object D: Simazin zonder grondbewerking
(afb. 12). Een geringere groei vertoonden de stekken in de objecten A en C, gevolgd
door die in object B. De groei van de stekken in de objecten E en F was duidelijk
minder. In object G was de groei uitgesproken slecht.
Uit bladmonsters die van de bessestekken werden genomen, is gebleken dat het gewicht van de bladeren, zowel in verse als in gedroogde toestand, meestal het hoogste
was bij het object 3 kg Simazin/ha, zowel bij + als — grondbewerking. Uit het
van de bladeren bepaalde percentage stikstof is gebleken, dat door het nalaten van
grondbewerking bij 0 en IV2 kg Simazin/ha een scherpe daling in het stikstofgehalte
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optrad. Een dosering van 3 kg Simazin/ha bleek echter stimulerend genoeg om het
nadeel van het achterwege laten van grondbewerking op te heffen en om te zetten
in een voordeel, d.w.z. een hoger percentage stikstof in het blad.
Uit deze proef kan worden geconcludeerd, dat in bessestekken reeds kort na het
planten een bespuiting met 3 kg Simazin/ha mogelijk is. Omdat door deze dosering
gedurende de groeiperiode weinig onkruiden zullen voorkomen, is het mogelijk
grondbewerking achterwege te laten, zonder dat dit tot nadelige gevolgen voor het
gewas behoeft te leiden.
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HETMYCOLOGISCHONDERZOEK
Ir. G. S. ROOSJE en Dr. D. MULDER

SCHURFT BIJ APPEL EN PEER
Venturia inaequalis (Cke) Wint. en V. pirina Aderh.
(door Ir. G. S. Roosje)
Het jaar 1965 heeft zich gekenmerkt als een moeilijk jaar voor de bestrijding van
schurft bij appel en peer.
Op 23 maart bleken de eerste peritheciën van de schurftzwammen bij appel en peer
rijp te zijn, terwijl de eerste infectieperiode reeds op 22 maart begon. Dit was de
eerste infectieperiode in een lange reeks, want tussen 22 maart en 29 oktober werden
volgens de tabel van Mills maar liefst 50 infectieperioden geregistreerd. Het einde
van de ascosporen-uitstotingen werd dit jaar op 22 juni vastgesteld.
Evenals in 1964 werden bij appel weer gemengde knoppen op het voorkomen van
schurft op de knopschubben onderzocht. Van twee bedrijven, waar in 1964 een
zware schurftaantasting was opgetreden, werden op 10 en 18 maart 1965 knoppen
verzameld. Op het ene bedrijf bleek geen enkele knop door schurft te zijn aangetast,
terwijl op het andere bedrijf slechts 1 °/o van de knoppen was aangetast. Er moet dus
voorlopig worden geconcludeerd dat het overwinteren van schurft op de knopschubben
waarschijnlijk niet van algemene betekenis is, te meer daar dit resultaat overeenstemt met dat van waarnemingen in 1964.
In een proef op Golden Delicious en Cox's Orange Pippin is gebleken dat toevoeging
van 0,02%> Tuzet aan dodine (0,09% Melprex), de door dat laatste middel veroorzaakte verruwing op vruchten volledig te niet kan doen. Wellicht kan worden overwogen om in jaren, waarin de schürftbestrijding moeilijkheden oplevert, in noodgevallen nà de bloei, op appel de combinatie 0,09*/o Melprex + 0,02% Tuzet te gebruiken. Nader onderzoek hieromtrent lijkt gewenst.
Op een moerbed van M II werd de curatieve werking van verschillende middelen
getoetst. Het bleek dat het curatieve effect van captan (0,15°/o Orthocide 83) en van
0,25%» Eupareen reeds niet meer voldoende was als deze middelen 24 uur na het
begin van de infectie werden toegepast. Voorts werd de indruk verkregen dat de
curatieve werking van 0 , 1 % Delan (dithianon) op hetzelfde tijdstip toegepast niet
veel beter was. De curatieve werking van 0,1°/o Jebophelam en 0,09%> Melprex 60
uur na het begin van een infectie toegepast, bleek ongeveer gelijkwaardig te zijn aan
die van organisch kwik (0,07°/o AAventa). De bestrijding van schurft was bij laatstgenoemde middelen bij een bespuiting 72 uur na het begin van een infectie zelfs
beter dan het effect van captan 24 uur na infectie verspoten. De toevoeging van
0,02%> Tuzet aan 0,09°/o Melprex had geen invloed op het curatieve effect van
Melprex.
APPELMEELDAUW
Podosphaera leucotricha (EU. et Ev.) Salm.
(door Ir. G. S. Roosje)
BIOLOGIE
Evenals in voorgaande jaren werden weer waarnemingen verricht over de mate
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van overwintering van appelmeeldauw. Daartoe werden van drie percelen appel per
perceel 200 langloten met misvormde eindknoppen en 200 langloten met ogenschijnlijk gezonde eindknoppen verzameld. Het percentage van de misvormde eindknoppen,
dat een scheut met overwinterde meeldauw opleverde bedroeg voor de verschillende
percelen respectievelijk 6°/o, 16°/o en 10°/o. Bij de ogenschijnlijk gezonde eindknoppen
waren deze percentages 1 °/o, 14°/o en 1 °/o. De hoeveelheid overwinterde meeldauw
was daarmede in 1965 duidelijk geringer dan in 1963 en 1964, toen het percentage
misvormde eindknoppen, waaruit infectiebron van meeldauw te voorschijn kwam,
respectievelijk ± 22"/o en ± 50%> bedroeg. De laagste temperatuur in de winter
1962/1963 was —14° C, in de winter 1963/1964 —8,8° C en in de winter 1964/1965
—9,8° C, alles te Wilhelminadorp. Hoewel bekend is dat appelmeeldauw gevoelig
is voor strenge vorst, moeten bovengenoemde temperaturen niet laag genoeg geacht
worden om de overwinterende meeldauw in belangrijke mate te belemmeren. Er zijn
ongetwijfeld nog meer factoren in het spel die bepalen of de infectiebron van appelmeeldauw in het voorjaar licht, matig of zwaar zal zijn.
De eerste nieuwe meeldauwvlekken werden in Wilhelminadorp in 1965 op 18 mei
gevonden. Aangezien de datum van begin bloei van Jonathan 10 mei was, zal de
eerste infectie door appelmeeldauw, evenals in een reeks voorgaande jaren, tijdens
het rose knopstadium hebben plaats gevonden.
BESTRIJDING

In 1965 werd in tien proeven op in een kas opgekweekte onderstammen MM 111 en
M VII de preventieve en curatieve werking van twee nieuwe middelen en een aantal reeds in de handel zijnde middelen getoetst. Bij één van deze nieuwe middelen
was nauwelijks sprake van werking tegen appelmeeldauw. Het andere nieuwe middel
bleek een preventieve werking uit te oefenen die duidelijk minder was dan die van
dinocap (Karathane), terwijl de curatieve werking gelijk was aan die van dinocap.
Onder veldomstandigheden bleek dit middel bij een geringe infectiedruk de meeldauw goed te bestrijden. Het veroorzaakte echter vooral op Golden Delicious een
vrij ernstige vruchtverruwing, zodat dit middel alleen al om deze redenen na de
bloei niet zou kunnen worden toegepast.
Het middel Eupareen bleek bij de gevolgde toetsmethode slechts een geringe werking
tegen meeldauw uit te oefenen. Het effect van Eupareen was wat beter dan dat
van thiram, maar zeer duidelijk minder goed dan van dinocap. De positie van
captan ten opzichte van appelmeeldauw is nog niet geheel duidelijk. In een semilaboratoriumtoets werd vastgesteld dat captan geen stimulerende invloed op appelmeeldauw uitoefende, terwijl in een proef onder veldomstandigheden de indruk
werd verkregen dat captan de aantasting door appelmeeldauw wel enigszins bevorderde. In dezelfde proef bleken Tuzet en thiram de meeldauw enigszins te bestrijden, terwijl Melprex zelfs nog tot ongeveer 50%> van de bestrijding van de
specifieke meeldauwbestrijdingsmiddelen als Karathane kwam.
In 1965 zijn nog enkele resultaten bekend geworden van een in 1964 uitgevoerde veldproef op Jonathan over de bestrijding van appelmeeldauw met 6-azauracil. Zoals
reeds werd vermeld in het jaarverslag 1964 (blz. 89), was de werking van dit middel
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tegen appelmeeldauw duidelijk beter dan van Karathane, maar het bleek tevens
schadelijk voor de appelbomen. In het voorjaar van 1965 bleek, dat op de met
6-azauracil bespoten bomen tienmaal zo weinig infectiebron van appelmeeldauw
aanwezig was als in de met Karathane behandelde bomen.
Tijdens de bloei in 1965 viel het reeds op dat er duidelijk minder bloemen voorkwamen op de bomen die in 1964 met 0,005°/o (50 ppm actieve stof) 6-azauracil werden
bespoten evenals op de in 1964 onbehandeld gebleven bomen dan op de in 1964 met
captan + Karathane bespoten bomen. In het najaar van 1965 werd dan ook vastgesteld, dat de in 1964 met 6-azauracil bespoten bomen 50%>minder opbrachten dan
de in 1964 met captan + Karathane behandelde bomen. De oogstreductie op de onbehandelde bomen bedroeg zelfs 70"/o. De oogstreductie bij de met 6-azauracil behandelde bomen was het gevolg van de nadelige invloed van dit middel op de bloemknopvorming. Voor de oogstreductie bij de onbehandelde bomen moet de op die
bomen ernstige meeldauwaantasting verantwoordelijk worden gesteld.
In 1965 werd opnieuw een proef over de werking van 6-azauracil opgezet. In die
proef op Jonathan en Golden Delicious werd het gehele seizoen met een geformuleerd
Produkt van 6-azauracil gespoten, aangezien het niet was uitgesloten dat de ernstige
fytotoxische werking van dat middel in 1964 geheel of ten dele te wijten was aan het
gebruik van ongeformuleerde 6-azauracil in 1964. Uit de resultaten van de proef
in 1965 is gebleken dat de werking van 0,0025%> (12,5 ppm actieve stof) 6-azauracil
tegen appelmeeldauw bij toepassing om de 10-12 dagen ongeveer gelijk te stellen
is met die van 0,1%>Karathane (250 ppm actieve stof dinocap). Grotere intervallen
tussen de bespuitingen met 6-azauracil of lagere concentraties verminderden het bestrijdingseffect. Bij gebruik van 0,005°/o (25 ppm actieve stof) 6-azauracil trad duidelijk schade op aan de scheuten; zelfs bij een concentratie van 0,0025°/o (12,5 ppm
actieve stof) trad later in het seizoen lichte schade op. Hieruit volgt dus dat de
veilige marge tussen voldoende fungicide werking en vermijding van fytotoxiciteit
voor toepassing in de praktijk te klein is. Bovendien is in deze proeven gebleken
dat de werking van 6-azauracil tegen schurft onvoldoende is, terwijl het ook geen
of onvoldoende werking tegen fruitspint uitoefent.
Na enig optimisme over de toepasbaarheid van 6-azauracil op appel in het jaarverslag
van 1964, moet nu tot de conclusie worden gekomen, dat er althans voor de bestrijding van appelmeeldauw en schurft geen reële mogelijkheden voor toepassing
van 6-azauracil kunen worden aangewezen.
GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT
Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. en Pezicula alba Guthrie
(door Ir. G. S. Roosje)
In het seizoen 1963/1964 werden van verschillende zijden monsters appels met vruchtrot uit bewaarplaatsen en koelhuizen ontvangen. Bij deze inzendingen bleek dat er
naast de drie schimmels die Gloeosporium-vruchtrot veroorzaken, een vrij groot
aantal vruchten waren met van Gloeosporium afwijkende rotsymptomen. Dit rot
bleek veroorzaakt te worden door de schimmels Phoma limitata (Phyllosticta mali) en
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Afb. 13. Conidiën van Pezicula
malicorticis, één van de
veroorzakers van Gloeosporium-vruchtrot (± 1000
x vergroot).
Fig. 13. Conidia of Pezicula malicorticis, one of the causal
fungi of Gloeosporium
fruit rot (magnification
± 1000x).

Alternaria tenuis. Het aantastingsbeeld van eerstgenoemde schimmel is reeds in het
jaarverslag van 1964 beschreven. Laatstgenoemde schimmel vormt op de vrucht grote
donkerbruine stevige rotvlekken tot diep in het vruchtvlees. Een goed kenmerk van
wat oudere rotvlekken, veroorzaakt door Alternaria, is een zwartverkleuring van de
vlek in het midden.
BOOMGAARDONDERZOEK

In 1964 werd het boomgaardonderzoek voortgezet. Uit het onderzoek in voorgaande
jaren was nog geen duidelijk verband tussen de bespuitingen met fungiciden en de
infectiebron enerzijds en de soort en hoeveelheid Gloeosporium-vruchtrot anderzijds
aangetoond.
In 1964 werden vijf bedrijven op zandgrond en twee bedrijven op zavelgrond in het
onderzoek betrokken om na te gaan of de grondsoort van invloed kan zijn op de
hoeveelheid Gloeosporium-rot bij Golden Delicious. Tussen 28 september 1964 en
5 november 1964 werden waarnemingen over de infectiebron verricht. Tussen 13 en
22 oktober 1964 werd van alle zeven percelen een monster Golden Delicious, ter
grootte van 100 kg, geplukt. Evenals in voorgaande jaren bleek ook nu weer dat op
de bast belangrijk meer infectiebron van Pezicula alba voorkwam dan van Pezicula
malicorticis. In zes van de zeven percelen kwam op de vruchten ook meer P. alba
voor dan P.malicorticis. Dit zou er op kunnen wijzen dat er een verband bestaat
tussen de infectiebron en de aantasting van de vruchten. Dit is echter niet het
geval, want op twee bedrijven waren resp. 8°/o en 10°/o van de basteenheden door
Pezicula malicorticis aangetast terwijl op de vruchten van het bedrijf geen Gloeosporium-rot voorkwam en in die van het andere bedrijf kwam slechts 3,4°/o Gloeosporium-rot door P.malicorticis voor. Op twee andere bedrijven werd geen infectiebron van P.malicorticis aangetroffen, maar 4,8°/o en 9,20/0 van de vruchten waren
door P.malicorticis aangetast. Dus ook dit jaar werd geen verband gevonden tussen
de infectiebron en de aantasting van de vruchten.
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Het percentage Gloeosporium-vruchtrot wisselde van bedrijf tot bedrijf sterk. De
verklaring daarvoor kon niet worden gevonden in verschillen in de spuitschema's.
Evenmin konden verschillen in de grondsoort voor de verschillen in vruchtrot verantwoordelijk worden gesteld.
Van de vruchten van de twee bedrijven op zavelgrond waren bij de eindcontrole op
17 maart 1965 respectievelijk 67,8% en 4,4% door Gloeosporium-rot aangetast.
Vooral dit laatste percentage was onverklaarbaar laag, aangezien de infectiebron
op beide bedrijven geen aanleiding zou kunnen geven tot dit verschil en op beide
bedrijven geen Gloeosporium-bestrijding werd uitgevoerd. Daarom werd besloten de
vruchten van deze twee herkomsten wat langer te bewaren. Bij de eindcontrole op
19 juli was het percentage Gloeosporium-rot van 4,4% tot 70,6% opgelopen. Aangezien infectie na de pluk moet worden uitgesloten, blijkt hieruit dat de schimmel,
in dit geval Pezicula alba, ongeveer 9 maanden latent in de vrucht kan blijven.
BESTRIJDING

Het zoeken naar een laboratoriummethode om chemische preparaten op eenvoudige
wijze op hun werking tegen Gloeosporium-vruchtrot te toetsen, werd in het verslagjaar voortgezet. Tot nu toe heeft dit nog geen bevredigende resultaten opgeleverd.
De resultaten van een in 1964 te Goirle uitgevoerde veldproef over de bestrijding
van Gloeosporium-vruchtrot zijn in 1965 bekend geworden. Evenals in voorgaande
jaren bleek weer duidelijk dat in de nazomer (na 1 augustus) belangrijk meer
Gloeosporium-infectie van de vruchten was opgetreden dan in de voorzomer. Een
bespuiting in maart met 1,285 % van het organische kwikpreparaat AAventa, met het
doel de infectiebron op de bast te doden of te inactiveren, had geen invloed op de
mate van Gloeosporium-vruchtrot tijdens het volgende bewaarseizoen.
Vier bespuitingen met 0,1-0,05% Tüzet na de bloei verminderden de vatbaarheid
van de vruchten voor Gloeosporium-rot niet.
Het middel 0,25% Phaltan gaf een betere bestrijding dan captan (0,25% Orthocide 50).
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de vruchten met 0,25% Phaltan bespoten een vrij ernstige beschadiging te zien geven. In deze concentratie zou het
middel dus op appels niet te gebruiken zijn.
Voorts werden er aanwijzingen verkregen dat de werking tegen Gloeosporium-rot
van een speciale formulering van tecoram (0,25% AAteck spec, form.) en van 0,25 %
Eupareen iets minder was dan van 0,25% Orthocide 50. Bovendien vertoonden de
vruchten met 0,25% Eupareen bespoten een vrij ernstige spuitschade. Over de
werking van de speciale formulering van tecoram kan worden opgemerkt dat dit
middel het enige in de proef was dat een duidelijk effect had tegen vruchtrot
veroorzaakt door andere schimmels dan die Gloeosporium-vruchtrot veroorzaken.
In deze proef betrof het voornamelijk de schimmels Phoma limitata (Phyllosticta mali)
en Alternaria tenuis.
VRUCHTBOOMKANKER
Nectria galligena Bres.
(door Dr. D. Mulder)
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De weersomstandigheden zijn in het begin van 1965 bijzonder bevorderlijk geweest
voor de uitbreiding van de kankeraantasting. Voor het onderzoek heeft dit gunstige
gevolgen gehad. Zo is voor het eerst duidelijk komen vast te staan, dat bespuitingen
met koper- of koper en kwik bevattende middelen in de herfst uitgevoerd van veel
waarde kunnen zijn bij de bestrijding van kanker.
Er kon een studie worden gemaakt van de verspreiding van kanker door middel van
ascosporen. Het onderzoek naar de groei van kankers onder een afdak en in de
open lucht leverde enige gegevens op over de invloed van de regenval op de ontwikkeling van kankerplekken. De eerste gegevens over de genezing van kankers
door middel van zogenaamde curatieve middelen konden worden verzameld.
BIOLOGIE

Het verloop van de infectie in het seizoen 1964/1965
De weersomstandigheden in de herfst van 1964 waren niet bijzonder gunstig voor
infectie. De daarop volgende winter en het voorjaar van 1965 waren echter warm
en nat, zodat in die periode vermoedelijk nog veel infectie heeft plaats gevonden.
Zelfs in mei moet nog infectie hebben plaats gehad. Dit bleek uit de besmetting van
snoeiwonden, die na half mei tot stand waren gekomen. De zware regenval, die in
april en mei ongeveer het dubbele van normaal bedroeg, heeft hier waarschijnlijk
toe bijgedragen.
De verspreiding van Nectria galligena door middel van ascosporen
De verspreiding van kanker werd op drie plaatsen nagegaan, namelijk in twee
percelen van de „Stichting Boom en Vrucht", in een perceel boomkwekerij bij Dodewaard en in een boomkwekerij te Hoogland bij Amersfoort.
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Bomen

Kankers

Afb. 15. Het verband tussen het
optreden van kankers bij
éénjarige bomen Golden
Delicious op M IV en de
afstand tot de besmettingsbron (links).

-<5Ü

Pig. 15. The relation between the
occurrence of apple canker
on one year old Golden
Delicious on M IV and the
distance froiri the source
of infection (on the left).
Upper line: number of infected trees per 30 trees.
Lower line: number of
cankers per 30 trees.

Aantal besmette bomen
per 30 bomen
U.6.1965

Bomen

kankers

Afb. 10. Het verband tussen het
optreden van kankers bij
éénjarige bomen Cox's
Orange Pippin op M IV
en de afstand tot de besmettingsbron (links).
Fig. 16. The relation between the
occurrence of apple canker on one year old Cox's
Orange Pippin on M IV
and the distance from the
source of infection (on
the left).
Upper line: number of
infected trees per 30 trees.
Lower line: number of
canker per 30 trees.

In de herfst van 1963 werden ongeveer 400 kankers verzameld en tussen kippegaas
in de vorm van een cirkelvormige haag rond een Hirst sporenvanger opgesteld. Deze
besmettingsbron leverde een jaar later nog zoveel sporen dat de gevolgen in de vorm
van zeer veel topkanker in de rijen gelegen ten oosten van de infectiebron in de
zomer van 1965 zichtbaar werden. De topkankers werden geteld op veertien rijen ten
oosten en twee rijen ten westen van de bron en in kaart gebracht. Uit afb. 14 valt
af te leiden dat de aantasting aan de rijen in de onmiddellijke nabijheid van de besmettingsbron zowel ten oosten als ten westen was geconcentreerd rond de haag van
kankers. De richting, die de ascosporen onder invloed van de heersende wind hebben
gevolgd, was nog tot op een afstand van ongeveer 40 meter in de boomgaard te
volgen.
Dr. A. F. H. Besemer maakte ons attent op een zwaar aangetast perceel boomkwekerij
in de buurt van Dodewaard. Het betrof hier een perceel éénjarige appels op M IV
dat direct ten noordoosten van een oud en verwaarloosd perceel hoogstamboomgaard
was gelegen. De oude hoogstammen vertoonden een chronische kankeraantasting, die
vermoedelijk als bron van de aantasting had gediend. Het bewijs dat de besmetting
inderdaad van deze kant was gekomen, moest echter nog worden geleverd. Dit kon
alleen waarschijnlijk worden gemaakt door aan te tonen dat de aantasting afnam
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naarmate de afstand tot de boomgaard groter werd. Daartoe werden tellingen verricht van de aantallen zieke bomen per rij en de aantallen kankerinfecties per boom.
De resultaten zijn weergegeven in afb. 15 en 16. Uit het verloop van de krommen
kan men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid besluiten, dat in ieder
geval de hoofdinfectiebron bestond uit de hoogstamboomgaard die ten zuidwesten
van het boomkwekerijperceel lag. Uit deze aantasting is voorts komen vast te staan,
dat de ascosporen minstens op een afstand van 100 meter van de besmettingsbron nog
een infectie kunnen veroorzaken. De krommen voor de aantallen kankers per boom
lopen aan de zijde van de hoogstamboomgaard steiler op dan van de aantallen zieke
bomen. Dit betekent, dat terwijl de bomen reeds voor 100°/o zijn besmet, het aantal
kankers per boom nog stijgt. De aantallen kankers per boom zijn dus op korte afstand van de besmettingsbron een betere maat voor de dichtheid van de besmetting
dan de aantallen zieke bomen.
Ten einde meer bewijsmateriaal te verzamelen voor de verspreiding van kanker
door middel van ascosporen over lange afstand werd getracht een dergelijk verspreidingsbeeld als het hierboven geschetste ook in andere boomkwekerijen aan te
tonen. Dit bleek niet geheel mogelijk. Wel werd een dergelijk verband tussen bron
en aantasting waarschijnlijk gemaakt, maar de afneming van de aantasting met de
afstand van de besmettingsbron bleek niet uit de verkregen cijfers. De infectiebron
bij een boomkwekerij in de omgeving bij Amersfoort bestond uit een oude struikvormboomgaard van Yellow Transparent en James Grieve, die zo zwaar was aangetast dat hij grotendeels werd gerooid. Een perceel éénjarige Golden Delicious op
M IX was op een afstand van ongeveer 50 meter op vier rijen voor respectievelijk
87, 69, 82 en 78°/o besmet. Het aantal bomen per rij van 60 meter bedroeg 240. Slechts
op één rij werd een daling van het percentage aangetaste bomen met de afstand
tot de besmettingsbron gevonden. Er is hier dus op een afstand van meer dan 100
meter van de vermoedelijk voornaamste besmettingsbron nog steeds sprake van een
zeer zware aantasting. Het lijkt op grond van deze gegevens gewettigd te concluderen
dat bij de keuze van een boomkwekerijperceel de nabijheid van een oude en slecht
verzorgde boomgaard als een zeer ongunstige omstandigheid moet worden beschouwd.
Behalve kanker zullen ongetwijfeld ook andere ziekten en plagen overwaaien.
INVLOED VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN OP DE UITBREIDING VAN KANKERS

Voor dit onderzoek werden 200 éénjarige bomen Cox's Orange Pippin op M IV geplant
in de proeftuin „Stichting Boom en Vrucht". De helft werd geplaatst onder een
afdak om bevochtiging door regen uit te sluiten. Op 16 november 1964 werden zowel
onder het afdak als daarbuiten 25 bomen kunstmatig besmet door plaatsing van een
schijfje mycelium in een gat in de bast gemaakt met een kurkboor. Op 21 april en
21 mei 1965 werd deze inoculatie op telkens 25 bomen onder en buiten het afdak
herhaald. Twee rijen van 25 bomen bleven als controles onbesmet. Het resultaat van
metingen van de kankers op de besmette bomen is weergegeven in tabel 35. Helaas
was de besmetting tegen regen onder het afdak niet compleet. Toch is het mogelijk
op grond van deze proef te besluiten tot een begunstigende invloed van bevochtiging
van de kankerwond door regen op de uitbreiding van de necrose in de bast. Een
andere waarneming maakte deze proef echter van meer waarde. In de praktijk van
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Tabel 35. Gemiddelde lengte-afmeting van 25 kankers onder afdak en in de open lucht in
cmopverschillende data
Table 35. Medium length of 25 cankers under shelter and in open air in cm on various dates
Datum inoculatie

Date ol inoculation

26-11-1964
2 1 - 4-1965
2 1 - 5-1965

5-4-1965

2-6-1965

22-11-1965

open
lucht
open
air

onder
afdak
under
shelter

open
lucht
open
air

onder
afdak
under
shelter

open
lucht
open
air

onder
afdak
under
shelter

7,3

5,7

15,0
5,9
4,8

10,2
7,2
0,8

16,3
8,7
6,0

12,8
8,4
3,9

de fruitteelt neemt men in bepaalde jaren ten tijde van de bloei verwelking van
zijscheuten waar. In sommige gevallen was het mogelijk deze verwelking in verband te brengen met het voorkomen van een jonge kankerplek. Bij de bovengenoemde besmettingsproeven trad er op grote schaal verwelking zowel boven als
beneden de infectie op. Interessant was dat deze verwelking een zeer verschillend
karakter had afhankelijk van de omstandigheden waaronder de boompjes groeiden
en het tijdstip van de besmetting. De serie, die op 16 november 1964 werd geïnoculeerd, vertoonde geen verwelking. De serie van 21 april vertoonde uitgebreide verwelking zowel onder als boven de inoculatieplaats, terwijl bij de serie van 21 mei
weinig of geen verwelking optrad. De waarnemingen gedaan aan de serie van 21
april zijn in tabel 36 opgenomen. Daaruit blijkt vooral dat er bij de bomen in de open
Tabel 36. Verwelking van zijscheuten tengevolge van een aantasting door Nectria
Bres. nainoculatie op 21-4-1965

lligena

Table 36. Wilting of lateral shoots following inoculation with Nectria galligena Bres. on
21-4-1965
Gemiddeld voor 25 bomen

Onder afdak
Under shelter

Average for 25 trees

Naar
beneden
Downwards

Naar
boven
Upwards

Naar
beneden
Downwards

Naar
boven
Upwards

35,9

31,8

16

28,4

2-6-1965

3,2

3,8

2,0

20-5-1965

Afstand in cm waarover
verwelking optrad 1 )
Aantal verwelkte
zijscheuten 2 )

Open lucht
Open air

0,9

Datum van opname
Date of observation

i ) distance in cm over which wilting occurred
2) number of wilted lateral shoots
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lucht minder verwelking beneden de inoculatieplaats optrad dan daarboven, terwijl
de verwelking bij de bomen onder het afdak boven en onder de wond ongeveer
gelijk was.
Voor de bomen als geheel hadden de series inoculaties op drie tijdstippen zeer verschillende gevolgen. De serie van 16 november 1964 leidde al spoedig tot afsterving
iran de bovenste gedeelten van de bomen boven de kanker doordat de bast rondom
werd gedood en waardoor de watertoevoer door het hout werd geblokkeerd. Bij
de onder het afdak geplaatste bomen trad als gevolg van de kunstmatige besmetting
veel minder afsterving boven de plaats van besmetting op.
De gegevens die in het najaar 1965 door ontleding van de stammen en isolatie van
de schimmel werden verkregen, stemden in grote lijn met het bovenstaande overeen.
Door het doorknippen van de stammen en het overlangs splijten werd nagegaan of er
bruinverkleuring van het hout beneden de kankerplek voorkwam en hoe ver deze
zich uitstrekte. De serie van 16 november 1964 vertoonde een diepgaande rotting
van het hout direct achter de inoculatieplaats, maar geen bruinverkleuring in het
hout beneden de kanker. De serie van 21 april 1965 daarentegen vertoonde in het hout
aan de zijde van de kankerplek een bruine streep die zich bijna evenver als de verwelking uitstrekte. Op afstanden van 10 cm werd een onderzoek ingesteld naar de
aanwezigheid van de kankerschimmel in het hout door een monster uit het verkleurde gedeelte van het hout ter grootte van enkele millimeters te nemen en dit
uit te leggen op een voedingsbodem.
Het resultaat was, dat uit het materiaal afkomstig van tien bomen uit de open lucht
op afstanden van resp. 10, 20 en 30 cm van de inoculatieplaats respectievelijk negen-,
vijf- en éénmaal Nectria werd geïsoleerd, terwijl deze cijfers voor bomen onder het
afdak respectievelijk zes, drie en nul bedroegen.
Voor de praktijk is het vóórkomen van de schimmel op een afstand van 30 cm in
het verkleurde gedeelte van het hout beneden een kanker een belangrijk gegeven,
omdat het op grond daarvan gewenst kan zijn zover weg te snoeien tot men geen
bruine verkleuring in het hout aan de zijde van een kankerplek meer ziet. Verwarring met de verkleuring van het hout beneden de snoeiwond van een vroegere
zijtak is hierbij echter mogelijk.
BESTRIJDING
HET EFFECT VAN HERFSTBESPUITINGEN

Te Geldermalsen en te Dongen werden proeven over de waarde van herfstbespuitingen
uitgevoerd, resp. in samenwerking met de chef van de proeftuin en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Te Geldermalsen werd op tweemaal twee rijen Cox's Orange
Pippin op M IX en M IV van ongeveer 20 bomen gespoten met 0,5°/o koperoxychloride
en met koperkwik (0,3°/o AAmerko). Het resultaat is weergegeven in tabel 37. In
verband met het droge weer in oktober werd gewacht met de eerste bespuiting op
5 november tot reeds meer dan de helft van het blad was gevallen. De tweede bespuiting op 24 november vond plaats toen de bladval vrijwel beëindigd was. Uit tabel
37 blijkt dat de behandelingen met koperoxychloride en met koperkwik even doeltreffend zijn geweest.
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Tabel 37. De invloed van twee herfstbespuitingen op 5 en 24 november op het optreden
van kanker op éénjarig hout van Cox's Orange Pippin
Table 37. The influence of two sprayings in autumn (5 and 24 November) on the occurrence
of canker on one year old shoots of Cox's Orange Pippin
Aantal kankers op 13-7-1965
Number of cankers on 13-7-1965
Onbehandeld (42 bomen)
Untreated (42 trees)

Blok 1
Block 1
Blok 2
Block 2
Totaal/Total
Percentage

Koper (40 bomen)
Copper (40 trees)

Koperkwik (43 bomen)
Copper-mercury (43 trees)

148

13

20

301

22

17

447
100

35
7,7

37
8,2

De tweede proef over de Invloed van herfstbespuitingen op de aantasting door de
kankerzwam werd uitgevoerd te Dongen op een perceel Cox's Orange Pippin en
Golden Delicious op M IX, oud ongeveer 10 jaar. In deze proef werden drie middelen
namelijk 0,5%> koperoxychloride, koperkwik (0,3% AAmerko) en 0,2°/o Fentin vergeleken. Er werd slechts eenmaal gespoten en wel op 17 november 1964. In deze proef
werden de verschillende behandelingen in tweevoud uitgevoerd, dwz. éénmaal op
twee volle rijen Golden Delicious van elk 120 bomen en éénmaal op een rij Golden
Delicious en een rij Cox's elk van dezelfde lengte. Later bleek dat er onvoldoende
topkanker op de Golden Delicious voorkwam.
In een aan de proef grenzend perceel Cox's werden op 17 september 1965 45 kankers
per boom geteld. In de met koperoxychloride behandelde bomen werden gemiddeld
slechts 2,7 kankers per boom geteld en in het met koperkwik behandelde object nog
minder, namelijk 0,58 kankers per boom. Het is mogelijk dat ten gevolge van de
late datum van spuiten (17 november) een curatieve werking van kwik in deze
cijfers tot uiting komt. Overigens werd in Nederland tot nu toe nog geen verschil in
werking tussen koper en kwikhoudende middelen ten opzichte van kanker getoond.
Ook uit het buitenland zijn dienaangaande geen gegevens bekend. De conclusie uit
deze proeven is dat herfstbespuitingen inderdaad werkzaam zijn en een duidelijk
resultaat tonen naarmate de aantasting heviger is.
BEHANDELING VAN KANKERWONDEN

Hoewel bij voortgaande bestrijding van kanker door bespuitingen het verschijnen
van veel grote kankerwonden op stammen en takken van zelf tot het verleden zal
gaan behoren en daardoor het besmettingsgevaar evenredig zal afnemen, zal in vele
gevallen de genezing van bestaande kankers toch nog een urgent probleem blijven.
Daardoor blijft ook de selectie van één of meer. curatief werkzame kankerwond-
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behandelingsmiddelen een belangrijk onderdeel van het programma. Hoewel in „de
Fruitteelt" (p. 881, 1965) werd aangenomen dat ook oude kankerwonden onder invloed van herhaalde kwikbespuitingen zouden genezen, is er toch generlei reden
om deze onderstelling over te nemen. De doordringing van kwikpreparaten ter
sterkte van 0,15-0,2°/o is daarvoor ten enenmale onvoldoende. Hoogstens mag worden
aangenomen dat een oppervlakkige invloed wordt verkregen, die tengevolge heeft
dat de ascosporenproduktie tijdelijk vermindert. Voor het genezen van een kankerwond is een hooggeconcentreerd en doordringend kwikpreparaat zelfs na schoonmaken van de wond vaak nog niet voldoende, (zie tabel 38). Wel zal de ascosporenproduktie voor lange tijd radicaal onmogelijk zijn. Hoe ver de kwikverbinding zich
oppervlakkig over de stam verspreidt, bleek uit het feit, dat plaatselijk behandelde
stammen van James Grieve bomen over de gehele oppervlakte vrij waren van algengroei gedurende meer dan een jaar na de behandeling.
Wat betreft de genezing van kankerwonden na uitkrabben en behandeling met een
kwikpreparaat kan het volgende worden opgemerkt. Hoewel de laatste controle meer
dan een jaar na de behandeling plaats vond, is het waarschijnlijk dat de percentages
genezen wonden nog iets verder zullen dalen. Het minder goede resultaat van een
behandeling met Murphy Canker Paint moet vermoedelijk worden toegeschreven aan
het feit dat dit middel niet op pas kortgeleden uitgesneden wonden werd toegepast
zoals de overige middelen, maar op wonden die een jaar tevoren met 1 °/o AAventa
waren behandeld zonder dat dit tot enige vertraging in de uitbreiding van de
kankers had geleid. De doordringing is daardoor vermoedelijk minder goed geweest.
Enkele van de gebruikte Produkten veroorzaakten een lichte bastverbranding. Dit
Tabel 38. De genezing van meerjarige kankerwonden door behandeling met een kwikhoudend preparaat
Table 38. Healing of canker wounds by treatment with mercury compounds
Percentage genezen wonden op
Percentage cured wounds on
Middel
Compound

Kankerkill
Murphy C.P.
KD2
KD3
Blanco
Untreated
Blanco
Untreated

Behandelingsdatum
Date of treatment

13-1-1964
15-7-1964
13-4-1964
13-4-1964

Ras
Variety

Aantal bomen
Number of trees

Ingrid Marie
Cox's O.P.
Ingrid Marie
James Grieve

141
150
94
225

26-5-1965

27-10-1965

76
80
59
87

73
48*
41
71

0

0

Cox's O.P.

75

0

0

James Grieve

75

Lager percentage genezen wonden waarschijnlijk het gevolg van enigszins afwijkende proefomstandigheden
Lower percentage cured wounds probably due to slight dissimilarity of experimental conditions
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Afb. 17. Morel met bladval door kersebladvlekkenziekte, 7 augustus 1965 te Helenaveen.
Fig. 17. Morello with leaf-fall caused by cherry leaf spot, 7 August 1965 at Helenaveen.

trad op bij de Produkten KD 3, Kankerkill en KD 2 in afnemende mate. Men krijgt
de indruk dat zonder enige bastverbranding ook geen hoog percentage van genezing
is te bereiken, m.a.w. dat fungicide en fytocide werking van deze Produkten onafscheidelijk verbonden zijn. Het van ouds bekende Kankerdood heeft geen fytocide
werking, maar er is dan ook nooit een curatieve werking op kankerwonden van
gerapporteerd. Voor een zuivere vergelijking van de curatieve werking van kankerwondbehandelingsmiddelen zou het gebruik van kunstmatig verwerkte kankerwonden
de voorkeur verdienen. Het is de bedoeling hiervoor in 1966 een groot aantal onderstammen te gebruiken. In 1965 werd een grote proef over eventuele curatieve werking
van kankerwondbehandelingsmiddelen opgezet op het ras James Grieve, waarin 26
verschillende middelen vergeleken worden op elk 10 bomen.
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BLADVLEKKENZIEKTE BIJ MOREL
Blumeriella Jaappii (Rehm) v. Arx
(door Ir. G. S. Roosje)
In 1965 trad deze ziekte vooral in Limburg en Noord-Brabant weer hevig op, zodat
verscheidene onbespoten percelen morel omstreeks half augustus volkomen kaal
stonden (afb. 17). Ook zoete kersen werden soms vrij ernstig aangetast, maar dit
had nog geen ernstige bladval ten gevolge.
In het voorjaar werden waarnemingen verricht over het vrijkomen van ascosporen
en winterconidiën. Tot vóór 1963 was het voorkomen van ascosporen in Europa onbekend, maar evenals in 1964 kostte het in 1965 niet veel moeite deze te ontdekken.
Er werden in 1965 van 23 april tot 1 juni ascosporen gevonden. In de periode van
13 mei tot half juni werden winterconidiën gevonden. Waarschijnlijk bestaat er een
mogelijkheid door bespuitingen in die periode de ziekte zover te onderdrukken, dat
na die periode geen bespuitingen meer nodig zijn. Deze mening vindt steun in praktijkwaarnemingen van een veldproef, die door de heer J. W. Wijshoff van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst in Limburg werd genomen. Daaruit bleek namelijk dat
met vier bespuitingen op 20 mei, 29 mei, 8 juni en 18 juni met 0,06%> Melprex of
0,07"Vo Delan een zeer goed resultaat was te bereiken. Het onderzoek zal dan ook
in deze richting worden voortgezet, te meer daar gebleken is dat het moeilijk is om
de ziekte binnen de perken te houden als er al reeds een flinke aantasting op het
perceel aanwezig is. Dit blijkt ook uit het resultaat van een aantal infectieproeven
met zomerconidiën. In deze proeven was het namelijk mogelijk om infectie tot stand
te brengen bij temperaturen tussen 5° C en 25° C, terwijl bij deze temperaturen een
bladnatperiode van 12 uur of minder voldoende was voor het tot stand komen van de
infectie. De incubatietijd bij ± 20° C bedroeg ongeveer 12 dagen.. Hieruit volgt, dat
er gedurende de zomer veel infecties door zomerconidiën kunnen optreden. Het zal
daarom van belang zijn ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk zomerconidiën
beschikbaar komen.
BLADVLEKKENZIEKTE BIJ POPULIER
Marssonina-soorten
(door Ir. G. S. Roosje)
Door de vele regen leverde het in 1965 nogal wat moeilijkheden op om de bladvlekkenziekte te bestrijden. Op de bedrijven waar een bestrijding werd uitgevoerd
zag men in begin september veelal het volgende beeld; de onderste 3 à 4 meter en de
top van het windscherm waren goed bebladerd, maar daartussen in was een stuk
van enkele meters hoogte geheel ontbladerd. Op die bedrijven werd de ziektebestrijding van de populier gelijktijdig met de bestrijding van schurft en appelmeeldauw uitgevoerd. Dit „meespuiten" van het windscherm heeft de volgende nadelen:
a. Vooral in een jonge aanplant wordt het windscherm niet hoog genoeg geraakt.
b. Er wordt te veel of te weinig keren op het windscherm gespoten.
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c. De gebruikte middelen voor de bestrijding van schurft en appelmeeldauw zijn
niet altijd het beste voor de bestrijding van Marssonina of voor de populieren.
Als enig voordeel van het „meespuiten" staat daar tegenover, dat het een keer extra
rijden bespaart.
BIOLOGIE

De eerste ascosporen van Drepanopeziza populorum (Marssonina populi) werden op
7 april 1965 in het laboratorium en op 14 april door een natuurlijke uitstoting buiten,
gevonden. De eerste nieuwe bladvlekken werden op 20 mei gevonden. Uit de schaarse
gegevens, die hier tot nu toe over bekend zijn, moet voorlopig geconcludeerd worden,
dat met de bestrijding moet worden begonnen tijdens het begin van de bloei van
appels.
Uit de literatuur was bekend, dat jonge bladeren meer resistent zouden zijn dan
oudere bladeren. Uit tien in 1965 uitgevoerde infectieproeven is gebleken dat zelfs de
nog niet ontvouwde bladeren kunnen worden aangetast, zodat er geen sprake is
van een jeugdresistentie. Ook van een ouderdomsresistentie van de bladeren is niets
gebleken.
In tabel 39 is het resultaat van een aantal proeven over de infectievoorwaarden voor
infectie door conidiën van Marssonina populi samengevat. Hieruit blijkt, dat bij een
temperatuur van 1°C tot 25° C infectie mogelijk is. Bovendien behoeven de bladeren
slechts zeer kort nat te zijn om een infectie tot stand te doen komen. De incubatietijd bleek ook zeer kort te zijn. Bij ± 20° C bedroeg deze ± 7 dagen; bij 15° C
± 6 dagen; bij 10° C ± 10 dagen en bij 5° C ± 15 dagen.
Volgens literatuurgegevens zou de optimumtemperatuur voor infectie liggen tussen
18° en 28° C. Het resultaat van deze proeven wijst echter meer in de richting van
een optimumtemperatuur voor infectie en uitbreiding van ± 15° C. De veel voorkomende infectiemogelijkheden plus de korte incubatietijd geven mede een verklaring voor het feit dat de ziekte zo ernstig kan optreden.

Tabel 39. Voorwaarden voor infectie door conidiën van Marssonina populi
Table 39. Requirements for infection by conidia of Marssonina populi
Temperatuur

Duur van bladnatperiode in uren benodigd voor
Duration of leaf wetness period in hours needed

Temperature

lichte aantasting
light attack

matige aantasting
moderate attack

1°
5°
10°
15°
20°
25°

16V2-24
10-16
6- 8
2- 4

48
16-24
8-14
4- 6

C
C
C
C
C
C

-

3- 6

-

6-14

for
ernstige aantasting
severe attack

> 24
> 14
> 6
> 8
> 14
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Tabel 40. Resultaten van veldproef over de bestrijding van Marssonina op populier
Table 40. Results of field trial on the control of Marssonina on poplar
Aantasting van blad
Attack on leaves by

door Marssonina
Marssonina

Standcijfer 2) populier
Figure 2 ) for condition of
poplar

Object

5/7-9/7 1965

•13/9-17/9 1965

18-8-1965

Treatment

% aangetast
blad
% leaves
attacked

% aangetast
blad
°/o leaves
attacked

0,2%>AApirol 80 (thiram)
0,15% Orthocide 83 (captan)
0,06% Delan (dithianon)
4 x 0,25% Tricarbamix,
0,2% AApirol 80
0,15% Orthicide 83 +
0 , 1 % Karathane
0,25% Orthomix-nieuw
0,2% Eupareen
0,35% Dithane Z 78 (zineb
Onbehandeld/untreated

Wl)

11-10-1965

Wi)

9
10
11
20

23
27
30
57

91
84
75
91

458
389
300
463

1,8
1,3
0,2
1,8

7,9
4,2
1,4
7,3

13

36

91

446

1,6

6,6

12
23
27
47

30
66
78
165

82
97
93
100

374
558
520
714

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

2,2
8,6
4,0
10,0

i ) W = waarderingscijfer, waarin mate van aantasting van aangetast blad in aanmerking is genomen; alle
bladeren licht aangetast W = 250; alle bladeren ernstig aangetast W = 750
W = disease rating in which the severity of the attack on the infected leaves is taken into account;
all leaves lightly attacked W = 250; all leaves severly attacked W = 750
0
10

goede bladstand, geen bladval/0 = good leaf condition, no leaf fall
slechte bladstand, bladval totaal/10 = bad leaf condition, leaf fall complete

BESTRIJDING

In een veldproef op een windscherm van Italiaanse populier te Wilhelminadorp werd
de werking van verschillende fungiciden tegen Marssonina vergeleken. De proef
lag in viervoud. De bespuitingen vonden tussen 12 mei 1965 en 14 september 1965
om de 14 dagen plaats met een motorrugnevelspuit.
Op 5-9 juli 1965 en op 13-17 september 1965 werd de aantasting door Marssonina
beordeeld. Op 18 augustus 1965 en 11 oktober 1965 werd vervolgens nog een standcijfer gegeven. Bij de bepaling van het standcijfer werd vooral gelet op de algemene
stand van de boom en de hoeveelheid bladval, dus niet speciaal op de Marssoninaaantasting. De waarderingscijfers voor de mate van aantasting door Marssonina
werden berekend uit de mate van aantasting van de bladeren (dus licht, matig of
ernstig) en het percentage aangetaste bladeren. Uit de beoordeling op 5 tot 9 juli
van de aantasting door Marssonina blijkt (zie tabel 40) dat 0,2% thiram, 0,15 %
Orthocide 83, 0,06% Delan, 0,15% Orthocide 83 + 0 , 1 % Karathane en 0,25% Orthomix-nieuw een ongeveer gelijke mate van bestrijding hebben gegeven.
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Dit resultaat kwam voor wat betreft de middelen 0,2°/o AApirol 80, 0,15°/o Orthocide
83, 0,25°/o Tricarbamix en 0,35% Dithane Z-78 in 1965 overeen met de in 1964 opgedane ervaringen. Uit tabel 40 blijkt echter dat de aantasting door Marssonina in de
loop van het seizoen in alle objecten sterk is toegenomen. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van de zeer grote infectiedruk onder invloed van de vele regen, die er in
1965 viel. Het middel 0,06°/o Delan bleek deze infectiedruk nog het beste te kunnen
doorstaan. Daarop volgden 0,25°/o Orthomix-nieuw en 0,15°/o Orthocide 83. De verschillen in werking van de middelen blijken nog duidelijker uit de standcijfers.
Ook dan komt 0,06"/o Delan duidelijk naar voren als de beste behandeling voor het
behoud van een goede bladstand op de populier, wanneer Marssonina als belager
daarvan optreedt.
Voorts valt in tabel 40 nog op dat de toevoeging van 0,1°/o Karathane aan 0,15°/o
Orthocide 83, zowel het bestrijdingseffect als de bladstand van populier ongunstig
heeft beïnvloed.
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HET ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK
Drs. D. J. DE JONG

Het onderzoek met ziekteverwekkende microörganismen en met eiparasieten werd
voortgezet, evenals het onderzoek naar de mogelijkheden om in appelboomgaarden
bij Kloetinge en Lienden een geïntegreerd bestrijdingsschema toe te passen. Bij
Serooskerke en Deil werd onderzoek gedaan naar de levensgemeenschap in boomgaarden, waar vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
ERVARINGEN MET ZIEKTEVERWEKKENDE MICROÖRGANISMEN EN CHEMISCHE
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Met het kernpolyedervirus van de vruchtbladroller Adoxophyes reticulana Hb. zijn
onder laboratorium-omstandigheden weer zo goede resultaten bereikt dat een veldproef gewettigd lijkt. Omdat een virus alleen in de levende gastheer wordt vermeerderd, is het van belang dat de gastheer gemakkelijk in grote aantallen kan
worden gekweekt, wil men proeven op enigszins ruime schaal met een virus kunnen
doen. Voor de vermeerdering van het kernpolyedervirus van de vruchtbladroller
Adoxophyes reticulana Hb. werd daarom vorig jaar reeds geëxperimenteerd met
agar-voedingsbodems waaraan bladpoeders en andere voedingsstoffen waren toegevoegd. De kweek bleek op dergelijke bodems mogelijk te zijn; elders werd ook succes
geboekt met voedingsbodems zonder bladpoeders.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om grote aantallen rupsen te kweken met
behulp van dergelijke voedingsbodems werd voortgezet, teneinde in 1966 veldproeven met het Adoxophyesvirus, eventueel gecombineerd met het kernpolyedervirus van de kooluil Barathra brassicae, te kunnen uitvoeren. Een nieuw preparaat
op basis van Bacillus thuringiensis bleek in een veldproef bij Lienden ongeveer
70% van de jonge bladrollerrupsen te doden. In laboratoriumproeven bleek het voor
de mens weinig giftige bromofos, dat een goede werking tegen bladluis bezit, in verdunningen van 0,2 tot 0,05°/o ook een behoorlijke werking tegen jonge rupsen van
de vruchtbladroller te bezitten.
In laboratorium- en kasproeven gaf het insecticide Ultraeid, in concentraties van
0,1 tot 0,0125°/o een uitstekende bestrijding van jonge rupsen van de vruchtbladroller, wanneer de rupsen zich op het behandelde substraat bevonden. Onder gelijke
omstandigheden had ook azinfos-methyl in een zeer lage concentratie van 0,009°/o
eenzelfde uitwerking. Deze resultaten kunnen dus wijzen op goede veiligheidsmarges
bij toepassing van de normale doseringen in de boomgaard.
Het feit, dat demeton-S-methyl (Meta-iso-Systox) in een verdunning van 1 op 1, na
smeren op stammen van jonge appelbomen, een goede bestrijding van groene appeltakluis (Aphis pomi Geer) en rase appelluis (Dysaphis plantaginea Pass.) gaf, kan
perspectieven openen voor een meer selectieve toepassing van systemische bestrijdingsmiddelen. Grondbehandelingen werkten tot dusver minder goed.
In kasproeven met appelonderstammen gaven verschillende insecticiden een goede
bestrijding van migrerende jonge larven van de kommaschilluis Lepidosaphes ulmi L.
Deze schildluis heeft zich in verschillende boomgaarden sterk vermeerderd, mede
omdat de jonge larven, die vroeger na de bloei in de gevoelige periode van de
vruchtbomen bestreden werden, thans vaak „de dans ontspringen" omdat men in
die tijd zo min mogelijk insecticiden wenst toe te passen. In een veldproef bij Kloe-
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Afb. 18. Rupsen van de vruchtbladroller (Adoxophyes reticulana Hb). De witte
rups is gestorven ten gevolge van het „Adoxophyes-kernpolyedervirus".
Pig. 18. Larvae of the leaf roller
Adoxophyes reticulana Hb.
The white one is killed
by
the
„Adoxophyesnuclear polyhedral virus".

tinge werden met azinfos-methyl ook de larven van deze schildluis gedood, die zich
kort tevoren al op de takken hadden vastgezet Op deze wijze was het mogelijk de
kommaschildluis goed te bestrijden op een tijdstip na de „gevoelige periode" van de
vruchtbomen. Door deze ervaring kan misschien worden tegemoet gekomen aan de
wens om de schildluis in toom te houden, zonder dat in de eerste weken na de
bloei een insecticide behoeft te worden gebruikt.
BESTRIJDING VAN BLADROLLERS MET BEHULP VAN EIPARASIETEN
Vorig jaar werd vermeld dat in het laboratorium gekweekte, gevleugelde eiparasieten
van het geslacht Trichogramma, (afkomstig uit de Betuwe), hun oorspronkelijke gastheer, eieren van de heggebladroller (Archips rosana L.) niet meer schenen te accepteren. Dit is in laboratoriumproeven bevestigd. De indruk werd gewekt, dat het
substraat waarop de gastheereieren gelegd zijn, van invloed kan zijn op het eileggend-gedrag van de eiparasiet. De eieren van andere Tortriciden als de fruitmot
(Enarmonia pomonella L.) en de vruchtbladroller, werden wel beparasiteerd. In een
veldproef bij Lienden was de vruchtaantasting, door voornamelijk de rupsen van de
vruchtbladroller, bij bomen waar eind juni en eind augustus Trichogramma's waren
vrijgelaten, lager (5,8-6,2«/o) dan bij bomen waar dit niet had plaats gevonden (9,0%).
Ter bestrijding van deze bladrollers worden de eiparasieten verder gekweekt.
TOEPASSING VAN CHEMISCH-BIOLOGISCHE BESTRIJDING
In de reeds in vorige verslagen vermelde boomgaard te Kloetinge en in een appelboomgaard bij Lienden (Betuwe) werd het onderzoek naar de mogelijkheden om een
geïntegreerd bestrijdingsschema toe te passen vervolgd. In Serooskerke en Deil werd
de levensgemeenschap onderzocht in boomgaarden waar vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
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PROEFVELD TE KLOETINGE
ZIEKTEN, PLAGEN EN BESTRIJDINGSSCHEMA

In beide percelen (N en G) werd appelschurft door twaalf en appelmeeldauw door
zeven bespuitingen goed bestreden. Later in het seizoen werd op Golden Delicious
ter bestrijding van Gloeosporium-rot nog met captan gespoten. Het fruitspint werd
op 21 mei onderdrukt met tetrasul (Animert) tegen de larven van de eerste generatie.
Omdat in perceel N, het normaal chemisch behandelde perceel, op 21 mei en 1 juli
preventief geneveld werd met azinfos-methyl (Gusathion) en op 1 september met
diazinon (Basudine), kwam aantasting door insekten er praktisch niet voor.
In perceel G, dat is het perceel met het geïntegreerde schema, vormde de kommaschildluis (Lepidosaphes ulmi L.) na de bloei een ernstige bedreiging, toen de takken
volledig met schildluizen bedekt dreigden te worden door de grote aantallen larven,
die op alle bomen verschenen. Gezien de eisen, die op dit particuliere bedrijf aan
de bomen en de kwaliteit van de vruchten worden gesteld, was het gebruik van
krachtig werkende, niet selectieve middelen onvermijdelijk. Op 21 mei werd azinfosmethyl (Gusathion) geneveld, en op 2 juni volgde demeton-S-methyl (Meta-isoSystox). Deze matregelen hadden een goede uitwerking op de plaag en andere
schadelijke insekten als de appelbloedluis, terwijl ook de fruitspint-populatie werd
gereduceerd. Uit de gestandaardiseerde bemonsteringen (zie verslag 1964, blz. 106)
bleek, dat helaas de gehele levensgemeenschap was verarmd, vooral ook wat de niet
schadelijke leden betreft. De schildluisbestrijding en ook de herhaalde bespuitingen
met bv. Wepsyn en dinocap (Karathane), hebben geen goed gedaan aan de opbouw
van een meer stabiele gemeenschap in de boomgaard. Parasieten, die de rupsen in
het voorjaar voor 6 tot 7% beparasiteerden, werden na juni vrijwel niet meer aangetroffen.
Onderzocht wordt of het gedrag van bepaalde parasieten van de Tortriciden het
mogelijk maakt om deze parasieten nog extra te stimuleren. Op 1 juli en 10 september werd nog met preparaten op basis van Bacillus thuringiensis tegen de rupsen
van de vruchtbladroller geneveld. De gestandaardiseerde algemene bemonsteringen,
de speciale bemonstering der Tortriciden en de vanglampwaarnemingen droegen bij
tot een beter inzicht in de noodzakelijkheid voor het nemen van bestrijdingsmaatregelen. De betrekkelijke talrijkheid van de Tortricide Ptycholoma lecheanum L.
viel in het voorjaar weer op.
DE OOGSTRESULTATEN

De bloei was bij Schone van Boskoop slecht en bij de andere rassen matig, zodat
het eerstgenoemde ras het maar tot 5%> en de andere rassen het tot ca. 50%> van
de gemiddelde kg-opbrengst sinds 1960 brachten. De kwaliteit van de vruchten was
in perceel N uitstekend, maar in perceel G waren de vruchten, naar gelang het
appelras voor 6 tot 13*/o beschadigd door wantsen (Lygus pabulinus L.).
PROEFVELD TE DENDEN
ZIEKTEN, PLAGEN EN BESTRIJDINGSSCHEMA
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In de boomgaard bij Lienden konden de eisen ten aanzien van de oogst gematigder
zijn dan in het proefveld te Kloetinge, omdat eerstgenoemd perceel minder het
karakter van een commerciële aanplant heeft.
Appelschurft en -meeldauw werden goed resp. redelijk bestreden met veertien
captan- en zes Wepsyn-behandelingen.
Hoewel 70 tot 80a/o van de gemengde knoppen in april door de appelbloesemkever
(Anthonomus pomorum L.) was aangevreten, werd hiertegen toch geen speciale
bestrijdingsmaatregel genomen. Later bleek, dat zich in ongeveer 40"/o van de
bloemknoppen een keverlarve ontwikkelde, zodat ook in 1966 weer een grote populatie kan worden verwacht. Op het ras Schone van Boskoop, waar weinig bloemknoppen voorkwamen, was de bloemdunning door de appelbloesemkeverlarven bepaald ongunstig, op de andere rassen viel het in het algemeen wel mee.
Wintervlinders (Operophtera brumata L.) en voorjaarsuilen (Orthosia incerta Hufn.)
waren ook vrij talrijk in het voorjaar.
Eind mei kwamen er ruim vier fruitspintmijten per blad voor en daarom werd op
26 mei met tetrasul geneveld. Dit is de enige chemische maatregel tegen insekten
en mijten geweest. Eind juni en eind augustus waren veel bladrollereieren op de
bomen aanwezig. De toen vrijgelaten eiparasieten (Trichogramma's) hebben deze
bladrollers goed bestreden.
Uit de 23 standaardbemonsteringen, de verschillende speciale Tortriciden-bemonsteringen en de vanglampwaarnemingen is wel gebleken, dat de levensgemeenschap
in deze boomgaard toch wel veel rijker is dan die in het proefveld te Kloetinge.
Verschillende Tortricidensoorten kwamen, vooral in het voorjaar, vrij veel voor;
in augustus werden zelfs rupsen van de gammauil (Autographa gamma L.), op de
bomen gevonden. De bladrollerrupsen waren in het voorjaar voor 9 tot 29°/o geparasiteerd, maar in de zomer werd de parasitering laag, om in augustus weer toe
te nemen.
Verscheidene soorten roofwantsen kwamen voor. De roofwants Anthocoris nemorum
L. was zelfs vrij talrijk.
Mede omdat in dit proefveld te Lienden lagere eisen gesteld konden worden aan
de kwaliteit en de hoeveelheid fruit, was het dus mogelijk om een redelijk selectief
bestrijdingsschema toe te passen.
DE OOGSTRESULTATEN

Door de onregelmatige beplanting viel er over de kg-opbrengst weinig te zeggen.
Bij de oogst bleek wel, dat de voorjaarsuilen en de wintervlinder meer schade aan
de vruchten hadden veroorzaakt dan de bladrollers en de wantsen. Bij Notarisappel
was 34°/o, bij Schone van Boskoop 21-32»/o, bij Manks Codlin 31°/o, bij Early Victoria
28%, bij Jonathan 20°/o en bij Yellow Transparent 9-17 %>van de geoogste vruchten
door insekten beschadigd.
PROEFVELD TE SEROOSKERKE

In de boomgaard „Ter Mee" bij Serooskerke, waar biologisch-dynamische methoden
worden toegepast, vormt appelschurft al sinds jaren een van de belangrijkste
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belemmeringen voor een goede oogst. Daarom werd op 7 april met captan gespoten,
maar door het achterwege blijven van maatregelen nadien, trad weer veel schurftaantasting op en baatten de drie bespuitingen met captan, die in juni volgden, niet
ineer. Vermoedelijk werken de matige stikstofvoorziening en het achterwege laten
van niet selectieve bestrijdingsmaatregelen samen, om de levensgemeenschap ten
aanzien van planten beschadigende mijten zo stabiel te houden dat al verscheidene
jaren geen schade door deze mijten optreedt. Roofmijten en roofwantsen zijn daarentegen goed vertegenwoordigd.
Uit de vijftien, van 9 april tot 20 september uitgevoerde, bemonsteringen bleek, dat
de fauna ook dit jaar weer vrij rijk was. Er kwamen vele niet schadelijke insekten
voor, maar ook de rose appelluis (Dysaphis plantaginea Pass.), de appelbladvlo
(Psylla mali Schmidb.) en verschillende Tortriciden waren talrijk, waardoor een
flink percentage van do viuch'cn rog door insekten werd beschadigd. In de zomer
was de vruchtbladroller het meest algemeen, terwijl voordien verscheidene vlindersoorten vrij talrijk waren. De rupsen waren in het voorjaar voor 20 tot 30°/o geparasiteerd, maar de parasitering liep in de zomer terug naar 2 tot 12 °/o.
PROEFVELD TE DEIL

De sinds verleden jaar op biologisch-dynamische wijze behandelde boomgaard bij
Deil met twee tot negen jaar oude appelbomen, bleek ondanks enkele captanbespuitingen, ernstig door appelschurft te worden aangetast. Omdat hier de levensgemeenschap nog geen enkele stabiliteit of regulering ten aanzien van plantenbeschadigende mijten vertoonde, trad een ernstige fruitspintplaag op, waardoor de
bomen in de zomer grotendeels werden ontbladerd.
Uit de in totaal 20 bemonsteringen, die van 8 april tot 10 augustus plaats vonden,
bleek dat vooral de spanrupsen van de wintervlinder in het voorjaar talrijk waren,
terwijl bladmineerders en andere Lepidoptera in kleinere aantallen voorkwamen.
De laatsten speelden evenals blad- en bloedluizen, kevers en wantsen, geen rol van
betekenis. De roofwants Anthocoris nemorum L. was goed vertegenwoordigd. Eind
mei tot begin juni waren de Tortriciden-rupsen voor 12 tot 31%> geparasiteerd;
vooral de rupsen van de rode knopbladroller (Spilonota occellana F.). Ook de rupsen
van de voorjaarsuilen werden sterk geparasiteerd door sluipwespen.
MOGELIJKHEDEN VOOR GEÏNTEGREERDE BESTRIJDINGSSCHEMA'S

Er zijn geen grote veranderingen gekomen in de mogelijkheden voor geïntegreerde
bestrijdingsschema's. Veilige, selectieve middelen die toch een goede insecticide of
fungicide werking bezitten, zijn er niet bijgekomen.
Misschien heeft het schurftbestrijdingsmiddel Melprex enige voordelen, omdat het
ook iets meeldauw bestrijdt en sluipwespen van het geslacht Trichogramma weinig
schaadt. Wel is het de moeite waard om de toepassingswijzen opnieuw te bezien.
Hierbij wordt gedacht aan het plaatselijk insmeren van stam of takdelen, of het
in de grond werken van in de plant opneembare middelen. Bovendien kan strookgewijze behandeling van een perceel worden toegepast, door de rijen bv. afwisselend
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wel en niet te spuiten. Daarbij wordt getracht een reservoir van nuttige insekten
in stand te houden door bij een behandeling bv. om de andere rij niet te spuiten;
een volgende behandeling vindt juist op de eerder niet meegespoten bomen plaats.
DE GROENE APPELWANTS
Lygus pabulinus L.
(door M. van de Vrie)
Het uitkomen der wintereieren werd in Zeeland waargenomen op 27 en 28 april
te Kloetinge, Kapelle en Ovezande. Zij werden zowel op appel, peer als zwarte bes
gevonden.
De eerste volwassen wantsen werden gevonden op 6 juli; de eerste larven van de
tweede generatie werden op brandnetel en op aardappel te Kloetinge en Kapelle
gevonden op 29 en 30 juli.
Een veldproef op peer, spuitdatum 5 mei, toonde aan dat een goede bestrijding met
een eenmalige behandeling kon worden bereikt met de volgende middelen 0,2 %>
DDT spuitpoeder 50%>, diazinon (0,075°/o Basudine 20%>), 0,075<Vo malathion spuitpoeder 50%> en 0,1*/o Undeen. Onvoldoende bestrijding gaven carbaryl (0,1 %
AArupsin), endosulfan (0,07°/o Thiodan) en dimethoaat (0,05%> Rogor).
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HETACAROLOGISCHONDERZOEK
M. VAN DE VRIE

RESISTENTIE VAN DE FRUITSPINTMIJT (PANONYCHUS ULMI KOCH) TEGEN
ACARICIDEN
In een praktijkperceel waar in 1964 resistentie tegen tetrasul ( = Animert) kon
worden aangetoond, werden enkele andere middelen op hun werking tegen fruitspint onderzocht. Het bleek daarbij, dat onder die omstandigheden dicofol (0,125°/o
Kelthane) nog een afdoende werking bezat. De meeldauwfungiciden binapacryl
(Acricid) en oxythiochynox (Morestan) vertoonden eveneens een goede werking.
Enkele nieuwe acariciden werden in laboratoriumproeven op hun werking tegen
fruitspint onderzocht. Het middel onder nummer C 8514 bleek een goede werking
tegen zomereieren en larven te bezitten. Veldproeven met dit middel lijken daarom
gewenst.
BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT
DE BETEKENIS VAN ROOFMIJTEN IN DE BOOMGAARD

De in 1964 begonnen veldproef, waarin de invloed van verschillende dichtheden
van de roofmijtensoort Typhlodromus (T.) pyri Scheuten ( = T. tiliae Oud.) op verschillende dichtheden van de fruitspintmijt werd bestudeerd, werd in 1965 voortgezet. Gedurende de winter 1964/1965 werd een schatting van de hoeveelheid wintereieien op deze bomen uitgevoerd. Hierbij bleek het volgende. Op de „onbehandelde'
bomen (niet met roofmijten noch met fruitspint geïnfecteerd) waren slechts weinig
wintereieren aanwezig. Ook op de bomen, welke van een matige of een hoge dichtheid van fruitspintmijten en een hoge dichtheid van roofmijten waren voorzien, was
dit het geval. Een matige hoeveelheid wintereieren kwam voor op de bomen, die
met een matige dichtheid van fruitspint en een lage dichtheid van roofmijten waren
geïnfecteerd, terwijl een hoge dichtheid van wintereieren voorkwam op de bomen,
die met veel fruitspint en een lage dichtheid van roofmijten waren geïnfecteerd.
Daar deze proef op jonge bomen werd uitgevoerd en op deze bomen betrekkelijk
weinig natuurlijke overwinteringsplaatsen voor roofmijten voorkwamen (schorsschubben, spleten e.d.) werd een aantal kunstmatige overwinteringsplaatsen aangebracht in de vorm van jute stroken om enkele takken en de stam.
De ontwikkeling van de populaties van fruitspint en van roofmijten op de verschillende proefbomen werd gedurende de gehele zomer vervolgd. Op de bomen,
waar weinig wintereieren voorkwamen, was de eerste generatie van het fruitspint
weinig talrijk; ook roofmijten kwamen in geringe aantallen voor. Deze situatie bleef
de gehele waarnemingsperiode ongewijzigd. Op de bomen, waar een matige hoeveelheid van fruitspint voorkwam, was de eerste generatie in matige aantallen
aanwezig. Ten gevolge van de hogere dichtheid der roofmijten op deze bomen in
1964 waren ook in 1965 de roofmijten hier vrij talrijk. De volgende generaties van
fruitspint namen gedurende de zomer in aantallen af zodat eind juli en begin
augustus nog slechts geringe aantallen fruitspintmijten aanwezig waren. De aantallen roofmijten bleven gedurende deze periode vrij hoog. Op de bomen, waar veel
wintereieren van fruitspint voorkwamen, waren de eerste en de tweede generatie
talrijk aanwezig; de dichtheid van de roofmijten was hier ten gevolge van de situatie
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in 1964 hoog. De latere generaties van fruitspint werden door de roofmijten zodanig
gereduceerd, dat op het eind van het seizoen nog slechts weinig fruitspintmijten
voorkwamen. Verschil van enige betekenis tussen de oorspronkelijk sterk uiteenlopende dichtheden van prooi en roofmijt konden in augustus en september niet
meer worden aangetoond.
Uit deze gegevens kan voorlopig de conclusie worden getrokken dat, bij een ongunstige verhouding van een hoge dichtheid van de prooi en een lage dichtheid van
de roofmijt, de roofmijt na verscheidene generaties (eventueel in twee jaar) in staat
is de prooidichtheid zeer belangrijk te verlagen. Verder is het van belang op te
merken dat, onafhankelijk van de uitgangsdichtheid van prooi en roofmijt na verloop van tijd beiden in lage dichtheden op de waardplant aanwezig blijven. Dit is
vermoedelijk te verklaren door de voorkeur van de roofmijten voor de larven van
het fruitspint; de volwassen dieren worden zelden of nooit aangevallen door de
roofmijten. Hierdoor kan verklaard worden dat de prooi zich, zij het in lage aantallen, kan handhaven. Het ligt in de bedoeling deze resultaten onder praktijkomstandigheden bij de toepassing van een volledig spuitschema met selectieve middelen te toetsen.
DE BETEKENIS VAN ROOFWANTSEN IN DE BOOMGAARD

Gedurende de winter 1964/1965 werd nagegaan welke soorten roofwantsen in de
boomgaard overwinteren, op welke plaatsen zij overwinteren en wanneer zij actief
worden. Het bleek, dat in de winter drie soorten aanwezig zijn nl. Anthocoris
nemorum L., Anthocoris nemoralis F. en Orius-soorten. Als overwinteringsplaatsen
komen in aanmerking losse schorsschubben, kankerwonden en alle mogelijke ruwe
plaatsen op de stammen en dikke takken. De indruk werd verkregen, dat gedurende
de winter een vrij hoge sterfte van roofwantsen optreedt aangezien veel dode exemplaren werden aangetroffen. Het is evenwel niet uitgesloten, dat deze dieren niet
tot de overwinterende generatie hebben behoord; hierover zal in de toekomst nader
onderzoek worden verricht.
De eerste actieve dieren werden op 12 maart aangetroffen op appel; het duurde
evenwel tot 29 maart voordat aantallen van enige betekenis op de bomen aanwezig
waren. Vermoedelijk kunnen de overwinterende dieren door hoge temperatuur tijdelijk actief worden om daarna bij lage temperatuur weer inactief te worden. Het is
opvallend, dat vrijwel uitsluitend vrouwelijke dieren overwinteren; het percentage
mannelijke dieren, dat gedurende de winter en in het voorjaar werd aangetroffen,
was lager dan 1.
Daar de soort A. nemorum actief wordt voordat het fruitspint of bladluizen op de
bomen aanwezig zijn, werd nagegaan of deze roofwants ook wintereieren van fruitspint als voedsel aanneemt. Dit bleek in laboratoriumproeven inderdaad het geval
te zijn. Ook in het veld werd enkele malen waargenomen, dat deze roofwants de
wintereieren van fruitspint aansteekt.
In laboratoriumproeven werd een aantal oriënterende proeven genomen over de
voedselkeuze van deze roofwants. Als voedsel werd gegeven: bladluis (Aphis fabae),
jonge stadia en volwassen dieren, en fruitspintmijten. Het bleek, dat er een duide-
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lijke voorkeur viel waar te nemen voor de jonge bladluizen, daarna volgden fruitspintmijten en tenslotte de volwassen bladluizen. Interpretatie van de verkregen
gegevens is voorlopig nog erg moeilijk, omdat het volume der prooidieren grote
verschillen vertoont en de hoeveelheid afgenomen voedsel ongetwijfeld invloed heeft
op het zoekgedrag van de roofwants.
In kas- en veldproeven werden enkele oriënterende waarnemingen gedaan over de
invloed van de roofwants A. nemorum op de populatieontwikkeling van fruitspint.
De voorlopige indruk is dat A. nemorum een duidelijke reducerende invloed kan
uitoefenen op een hoge dichtheid van de prooi; bij lage dichtheden van de prooi
treedt een grotere sterfte en een geringere voortplanting van de roofwants op.
Evenals in 1964 werden ook in 1965 weer waarnemingen gedaan over het voorkomen
van verschillende soorten roofwantsen en hun periode van activiteit op vruchtbomen. Dit onderzoek werd verricht in boomgaarden te Serooskerke, 's-Heerenhoek,
Lienden en Deil. De resultaten, die in 1965 werden verkregen, stemden in grote lijnen
overeen met die van 1964.
INVLOED VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP ROOFVIJANDEN VAN DE FRUITSPINTMIJT

Voordat een plantenziektenbestrijdingsmiddel in een geïntegreerd spuitschema kan
worden ingevoegd, dient de invloed van dit middel op de insektenbevolking van de
cultuurgewassen bekend te zijn. In 1964 werd een aantal waarnemingen verricht
over de invloed van enkele fungiciden, acariciden en insecticiden op de fauna van
appelbomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Stuttgart-trechtermethode.
In 1964 bleek, dat een aantal fungiciden, acariciden en insecticiden bij een éénmalige
toepassing slechts een geringe nadelige invloed op de nuttige elementen van de
boomgaardfauna bezitten. Het was daarbij echter de vraag in hoeverre deze betrekkelijk geringe invloed bij een herhaalde toepassing de samenstelling van de
fauna van appelbomen zou kunnen beïnvloeden. Hiervoor werden in 1965 een aantal
waarnemingen verricht.
TOETSING VAN DE TRECHTERMETHODE

Om een indruk te krijgen van de doeltreffendheid der vangtrechters, welke na de
behandeling in de bomen worden gehangen, werd een methode toegepast, waarbij
de te behandelen boom in een plastic tent ( 4 x 4 x 4 meter) werd ingehuld. De
gehele grondoppervlakte van de tent werd met plastic bakken bedekt en een aantal
vangtrechters werd in de boom aangebracht. Daarna werd in de tent D.D.V.P. of
een mengsel van pyrethrum + derris gespoten. Na toepassing van D.D.V.P. werd
de tent een gehele nacht over de boom gelaten; na de bespuiting met pyrethrum +
derris werd de tent twee uur dicht gelaten. Hierna werden de vangsten zowel in de
trechter als in de bakken verzameld en de bakken en trechter weer in de oorspronkelijke positie aangebracht. Daarna werd de gehele boom, te beginnen met de
top en vervolgens naar onder toe te werken, afgeklopt om hiermee min of meer
het windeffect te imiteren. Door de gehele vangst van de trechters + de bakken te
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Tabel 41. Aantallen insekten verwacht en gevangen in Stuttgart-trechters
Table 41. Numbers of insects expected and collected in Stuttgart funnels
Soorten

Aantal
verwacht
Number
expected

Aantal
gevangen
Number
collected

Aantal per
trechter
Number per
funnel

Verhouding
verw. : gev.
Ratio
exp. to coll.

ad.1)
1. 2 )

9,4
34,0

15
38

6-2-2-1-1-2-1
9-4-9-4-3-5-4

1,6
1,1

ad.

10,2

20

4-2-4-2-3-3-2

2,0

1.
ad.

26,9
589,0

50
963

1,8
1,6

ad.

68,0

138

Oorwormen
Earwigs
Muggen
Mosquitoes
T y p h l o c y b a sp.

ad.

15,9

20

12-4-9-4-7-9-5
139-128-118223-134-128-93
15-21-7-25-3216-32
2-2-2-2-5-3-4

ad.

10,0

7

ad.

115,5

202

Vliegen/Diptera

ad.

64,0

72

942,9

1525

Species

* P h y t o c o r i s tiliae
* Blepharidopterus
angulatus
Blepharidopterus
angulatus
Psylla mali
(appelbladvlo)
Aardvlooien

Totaal/Total

2,0
1,2

3-0-2-0-0-2-0

0,7

26-33-9-4024-31-39
18-11-7-914-6-7

1,7
1,1
1,6

3) volwassen dieren/adults
2) larven/larvae
* roofwantsen/predacious bugs

b e t r e k k e n op h e t g r o n d o p p e r v l a k v a n de boom, k a n op g r o n d v a n d e o p p e r v l a k t e
v a n de trechters een verwachting v a n de aantallen te vangen insekten in de trechters
w o r d e n opgesteld. D o o r d a t m e e r d e r e t r e c h t e r s in de proefboom w a r e n a a n g e b r a c h t
k o n d e v a r i a t i e t u s s e n de t r e c h t e r s o n d e r l i n g en d a a r m e d e h e t m e e s t g e w e n s t e a a n t a l
t r e c h t e r s voor h e t v e r k r i j g e n v a n e e n r e p r e s e n t a t i e f m o n s t e r , w o r d e n b e p a a l d . De
r e s u l t a t e n v a n e e n veldproef s t a a n v e r m e l d in t a b e l 4 1 ; zij h e b b e n b e t r e k k i n g op
de v e r h o u d i n g v a n de a a n t a l l e n g e v a n g e n en de v e r w a c h t e a a n t a l l e n i n s e k t e n p e r
trechter.
H e t is o p m e r k e l i j k dat, m e t u i t z o n d e r i n g v a n de m u g g e n , d e a a n t a l l e n in de t r e c h t e r s
v e r z a m e l d e i n s e k t e n steeds h o g e r b l e k e n t e zijn d a n de a a n t a l l e n , die op g r o n d v a n
de t o t a l e v a n g s t e n v e r w a c h t k o n d e n w o r d e n . De a a n t a l l e n g e v a n g e n i n s e k t e n w a r e n
1,1 tot 2,0 m a a l h o g e r d a n de v e r w a c h t e a a n t a l l e n . Deze v e r h o u d i n g w a s o n a f h a n k e lijk v a n de d i c h t h e i d , w a a r i n de b e t r o k k e n soort v o o r k w a m . Deze h o g e r e a a n t a l l e n
zijn t e v e r k l a r e n door h e t feit, d a t de t r e c h t e r s w a r e n o p g e h a n g e n o n g e v e e r halfv e r w e g e t u s s e n de o m t r e k v a n de b o o m en de s t a m ; h i e r k o m t ook een b e t r e k k e l i j k
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hoge dichtheid aan bladeren en takken voor. De verwachte aantallen insekten zijn
gebaseerd op de oppervlakte van de boom en houden geen verband met de dichtheid
van de bladeren of de takken.
De variatie tussen de trechters onderling bleek tussen redelijke grenzen te liggen.
Berekend werd dat het aantal van vier trechters per boom ongeveer gelijkluidende
resultaten zou hebben opgeleverd. Op grond hiervan menen wij dan ook, dat vier
vangtrechters per boom voldoende zijn om een goede indruk over de invloed van
bestrijdingsmiddelen op de fauna van appelbomen te verkrijgen.
DEINVLOEDVANHERHAALDEBESPUITINGENOPNUTTIGEELEMENTEN
INDEFAUNAVANAPPELBOMEN
In proeven in 1964 bleek dat er vrij grote verschillen in het effect van enkele
meeldauwfungiciden op nuttige elementen, met name op de bloedluisparasiet
Aphelinus mali Hald. en op de roofwants Anthocoris nemorum L. konden worden
aangetoond.
Dinocap (0,06"/o Karathane) en 0,25°/o spuitzwavel bezaten een matige giftigheid
voor A. mali en A. nemorum. 0,1<Vo Wepsyn en binapacryl (0,1a/o Acricid) vertoonden
voor A. mali een hoge giftigheid, doch waren weinig giftig voor A. nemorum. Deze
vier middelen werden in een veldproef opgenomen om hun effect bij herhaalde
toepassing op A. mali en op het verloop van de bloedluispopulatie te kunnen nagaan.
Het gehele proefveld bestond uit vier rijen van elk twintig struiken Schone van
Boskoop van ongeveer 25 jaar oud. Het gehele proefveld kreeg een uniforme behandeling tegen schurft met captan. Het veld werd gesplitst in vier delen, waarbij
op elk der percelen de volgende middelen werden toegepast: 0,15°/o spuitzwavel,
0,06%> Karathane, 0,1°/o Acricid en 0,1«/o Wepsyn. De behandelingen werden met
tussenpozen van ongeveer 10 dagen uitgevoerd vanaf 26 mei; in totaal werd zesmaal
gespoten. Samengevat werden de volgende resultaten verkregen.
De trechtervangsten gaven in de monsters van de met spuitzwavel of Karathane
behandelde bomen geregeld de kleinste aantallen A. mali; in de trechters van de
bomen die waren behandeld met Acricid of Wepsyn werden steeds de hoogste
aantallen bloedluisparasieten gevangen. Tussen deze twee behandelingen bleken
zeer geringe verschillen op te treden. Roofwantsen werden in alle gevallen slechts
in kleine aantallen gevangen.
Het verloop van de bloedluisontwikkeling werd gevolgd door het geven van standcijfers voor elke boom in het proefveld. Reeds een maand na het begin van de proef
kon duidelijk worden waargenomen dat de percelen, die met Wepsyn of Acricid
waren behandeld sterker door bloedluis waren aangetast dan de twee andere percelen. Deze verschillen namen gedurende de maand juli nog belangrijk toe, totdat
eind juli de aantasting zo ernstig werd, dat besloten werd de proef te beëindigen
en een bestrijding met vamidothion (0,1*Vo Kilval) op het gehele perceel uit te
voeren. De conclusie ligt voor de hand, dat door de toepassing van Wepsyn en
Acricid de activiteit van de bloedluisparasiet zodanig werd beperkt dat de bloedluis
zich snel kon uitbreiden.
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In een veldproef op het perceel „de Schuilenburg" bij Lienden werd een veldproef
uitgevoerd, waarin de invloed van enkele fungiciden, insecticiden en acariciden op
de fauna van pruimebomen werd nagegaan. Op deze pruimebomen kwamen dezelfde
soorten roofmijten voor als op appel, vnl. Typhlodromus pyri Scheuten en Typhlodromus potentillae Garman, terwijl ook dezelfde soorten roofwantsen voorkwamen,
voornamelijk Anthocoris nemorum L. Als prooi kwam hier bladluis en de fruitspintmijt voor.
De resultaten waren voor de roofwantsen niet duidelijk door het onregelmatige
voorkomen daarvan. Dit houdt vermoedelijk verband met het onregelmatige voorkomen van de belangrijkste prooi, de bladluis, op deze proefbomen.
De waarnemingen over de invloed van de gebruikte middelen op de roofmijten
toonden aan dat 0,06% parathion, mevinphos (0,05%> Phosdrin), 0,1%> TEPP en
dinocap (0,06°/o Karathane) zeer giftig waren; 0,1"/o menazon, oxythiochinox (0,03"/o
Morestan), binapacryl (0,1 %> Acricid) en 0,1°/o Undeen waren matig giftig; dicofol
(0,125°/o Kelthane), tetrasul (0,1°/o Animert), trichloorfon (0,1 % Dipterex) en Wepsyn
vertoonden geen nadelige werking. De controles werden uitgevoerd op 28 juni juist
voor de behandelingen en op 30 juni, dus twee dagen na de behandeling.
PROEFVELD KLOETINGE

Voor een overzicht van het spuitprogramma op dit perceel zij hier verwezen naar
het verslag van Drs. D. J. de Jong. Hier wordt alleen vermeld dat op 21 mei het
gehele proefveld behandeld werd met tetrasul tegen de fruitspintmijt. Ongetwijfeld
hebben de behandelingen met Gusathion op 21 mei op het N-perceel en met Metaiso-systox op het G-perceel op 2 juni mede invloed op het fruitspint gehad.
Op beide percelen, N en G, kwam gedurende het gehele seizoen een geringe dichtheid van fruitspint voor, dit tengevolge van de genoemde behandelingen met tetrasul en de behandelingen met Gusathion en Meta-iso-systox ter bestrijding van de
kommaschildluis (Lepidosaphes ulmï). Verschillen van enige betekenis tussen de
percelen N en G voor wat betreft de hoeveelheid fruitspint konden niet worden
waargenomen. Roofmijten en roofwantsen kwamen zeer sporadisch voor.
PROEFVELD „THEDINGSWEERT" BIJ TIEL

In dit proefveld werd het onderzoek over de mogelijkheden van een geïntegreerd
bestrijdingsschema voortgezet. Door de beheerder van dit perceel werd een chemische
onkruidbestrijding met een mengsel van paraquat en diquat op de boomstroken
uitgevoerd. Voor zover kan worden nagegaan ging hiervan geen nadelige werking
op de bomen of op de fauna op deze bomen uit.
Op de percelen N (normaal chemisch bestrijdingsschema) en G (geïntegreerd bestrijdingsschema) werd gedurende het gehele seizoen een lage dichtheid van de
fruitspintmijt waargenomen; verschillen van enige betekenis tussen beide percelen
waren niet aanwezig. Roofmijten en roofwantsen kwamen zeer sporadisch voor.
Fruitspint werd in het G-perceel bestreden door een behandeling met tetrasul
(Animert) op 25 juni; in het N-perceel werd een behandeling met azinfos-methyl
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(Gusathion) ter bestrijding van schadelijke insekten uitgevoerd op 1 mei; deze
behandeling heeft ook een gedeelte van het fruitspint opgeruimd.
Ook in het biologisch-dynamisch behandelde perceel werd een geringe dichtheid
van fruitspint aangetroffen, hoewel roofmijten en roofwantsen vrijwel geheel ontbraken.
PROEFVELD TE LIENDEN

In dit proefveld werden eveneens waarnemingen over de mogelijkheden van een
geïntegreerd bestrijdingsschema op appel en pruim verricht (zie ook blz. 121 van dit
jaarverslag). Op 26 mei werd op de appels een behandeling met tetrasul ter bestrijding van fruitspint uitgevoerd.
Gedurende het gehele seizoen werd een matige dichtheid van fruitspint op de appels
waargenomen; vermoedelijk hebben de roofmijten, die hier in redelijke aantallen
voorkwamen, daarin een belangrijk aandeel gehad. Op het eind van de zomer werd
op de rassen Yellow Transparent en Schone van Boskoop enige uitbreiding van het
fruitspint waargenomen, doch hiertegen behoefden geen speciale maatregelen te
worden genomen.
Op de pruimen werd gedurende het gehele seizoen een geringe dichtheid van fruitspint aangetroffen. Roofmijten waren hier talrijk aanwezig. Vrij zeker was de aanwezigheid van de roofmijten de oorzaak voor het niet uitbreiden van de fruitspintpopulatie.
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HET BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
IN DE FRUITTEELT
Ir. R. K. ELEMA

In het verslagjaar is aandacht besteed aan een aantal actuele problemen. Zo zijn
begrotingen opgesteld voor de kosten van het rooien van oude fruitopstanden en
voor de kosten van het vervoer van fruit van het bedrijf naar de veiling. Verder is,
nauw aansluitend op de ervaringen van de betreffende onderzoekers op het Proefstation, een begin gemaakt met een kostenvergelijking van een tweetal ziektebestrijdingsschema's voor appelen en met de financiële verwerking van de resultaten
van proeven over vruchtdunning. Voorts is in de kleinfruitsector gewerkt aan
onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de aardbeienteelt in vaste kassen en
aan de economische aspecten van het gebruik van plastic folie bij de vollegrondsteelt
van aardbeien. Van enige inmiddels afgesloten onderzoekingen wordt in het onderstaande verslag uitgebracht.
KOSTEN VAN DE TEELT VAN AARDBEIEN ONDER PLASTIC KAPPEN
In midden Nederland worden sinds een aantal jaren plaatselijk, en vooral op kleine
fruitteeltbedrij ven, aardbeien vervroegd door hierover van maart tot het einde van
de oogst een kapje van doorzichtig plastic te spannen. Hierbij wordt plastic (dikte
0,1 mm) met behulp van U-vormige beugels en draad over twee dicht bijeen geplante rijen aardbeiplanten gespannen. In tabel 42 is aangegeven hoe groot de extra
kosten zijn ten opzichte van de normale teelt in de volle grond en hoe deze zijn
samengesteld.

Tabel 42. Extra kosten per are van de aardbeienteelt onder plastickappen t.o.v. de teelt
indevolle grond
Table 42. Additional cost per are of the culture of strawberries under plastic tunnels as
compared to costs of the normal outdoor crop

Materiaalkosten
Cost of materials
Arbeid aanleg van kappen
Labour placing of tunnels
openleggen voor wieden en oogsten
opening for cultivation and picking
opruimen van kappen
removal of tunnels
Extra planten: 230 stuks à 5 ct/st
Extra plants: 230
à 5 ct/plant
Extra arbeid voor planten
Extra labour for planting
Totale extra kosten
Total extra costs

ƒ33,50
4 uur/hrs à ƒ4,—

ƒ16-

2 uur

à ƒ4,—

ƒ 8,-

2 uur

à ƒ 4,—

ƒ 8ƒ 11,50

1 uur

à ƒ 4,—

ƒ 4 ƒ81 —
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Tabel 43. Uitkomsten van het opbrengst-onderzoek bij aardbeien in niet verwarmde vaste
kassen
Table 43. Analysis of yield records of strawberries incold houses
Bas/Variety

Glasa

Aantal waarnemingen 15
Number of records2
Opbrengst in kg/m
1,7
Yield in kg/m 2
Hoogste opbrengst
2,2
Highest yield
Laagste opbrengst
1,2
Lowest yield
2
Opbrengst in glds/m
9,55
Yield in florins/m 2
Middenprijs glds/kg
5,60
Mean price florins/kg
Datum middenoogst
15/5
Midcrop date

Cambridge
Vigour

Vola

12

Regina

Gorella

Alle rassen
All varieties

6

4

3

2,4

2,6

1,6

2,2

2,1

3,1

3,4

1,9

2,8

3,4

1,9

2,1

1,3

1,8

1,2

10,75

12,60

7,65

10,05

10,20

4,40

4,80

4,85

4,55

4,85

28/5

28/5

18/5

40

31/5

Uit het onderzoek bleek verder dat de kg-opbrengsten op hetzelfde niveau liggen
als bij de normale teelt of iets lager doordat men onder de kappen gebruik maakt
van vroege minder produktieve rassen. Het voordeel moet komen uit een hogere
prijs per kg. Uit tabel 42 volgt dat bij een opbrengst van 100 kg per are de opbrengstprijs ruim 80 et per kg hoger moet zijn dan bij de normale teelt. Bij een opbrengst
van 125 kg per are moet dit prijsverschil nog ongeveer 65 et per kg zijn. In de
afgelopen jaren zijn deze prijsverschillen gemakkelijk gerealiseerd, zodat deze vervroeging rendabel is geweest. Bovendien wordt door deze teelt het arbeidsinkomen
op de kleine gezinsbedrijven verhoogd, doordat een aantal weinig produktieve uren
wordt benut. Ook de verkregen oogstspreiding werkt in deze richting.
OPBRENGSTONDERZOEK KASAARDBEIEN
In 1965 werd een begin gemaakt met het vaststellen van de produktiekosten van
kasaardbeien. Daartoe werden opbrengstgegevens van de teelt van aardbeien in niet
vaste verwarmde kassen verzameld. In drie gebieden, de Bommelerwaard, de BovenBetuwe en Kapelle-Biezelinge, zijn de opbrengsten in gewicht en geld en de oogstperiode opgenomen bij een aantal willekeurige gekozen telers.
De waarnemingen zijn verdeeld over vijf rassen, die niet regelmatig verspreid over
de gebieden voorkomen. Hierdoor kan moeilijk een uitspraak worden gedaan over
het bestaan van opbrengstverschillen tussen de gebieden en tussen de rassen. De
uitkomsten naar ras gerangschikt zijn weergegeven in tabel 43. Het aantal waarnemingen per ras is echter beslist te klein voor een wiskundig betrouwbare uit-
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spraak over de verschillen. De enorme verschillen tussen de hoogste en de laagste
opbrengst per ras laten goed zien, dat er door verbetering van de teelt nog een
aanzienlijke stijging van de gemiddelde kg-opbrengst mogelijk moet zijn. In 1965
staken de geldopbrengsten van de latere meer produktieve rassen gunstig af bij die
van het vroege ras Glasa. Dit werd veroorzaakt doordat de prijzen tegen het eind
van het kasaardbeienseizoen relatief hoog waren.
Er blijken ook aanzienlijke verschillen in de opbrengst tussen de gebieden te bestaan. In de Bommelerwaard, waar deze teelt het langst wordt uitgeoefend, kwamen
slechts twee rassen, Glasa en Vola in het onderzoek voor. Bij een gemiddelde produktie van 2,1 kg/m 2 was de gemiddelde geldopbrengst hier ƒ11,20 per m 2 . Met als
hoofdrassen Cambridge Vigour en Gorella werd in de Boven-Betuwe bij een produktie van 2,3 kg/m 2 een geldopbrengst van ƒ10,10/m2 bereikt. In het Zeeuwse
gebied verkreeg men met een opbrengst van 1,9 kg/m 2 gemiddeld een omzet van
ƒ9,15/m2.
Met behulp van vroeger door de heer Blommers (RTC Geldermalsen) in de Bommelerwaard uitgevoerd onderzoek kan een schatting worden gemaakt van het
netto-resultaat en het arbeidsinkomen bij de waargenomen opbrengsten. Voor 1965
kunnen de kosten met uitzondering van de arbeidskosten worden gesteld op ca.
ƒ6,— per m 2 . Verder is bekend, dat men ongeveer een uur arbeid per m 2 besteed
aan deze teelt. Bij een opbrengst van ƒ10,— per m 2 is de beloning per uur arbeid
ca. ƒ4,—; dat is gelijk aan de kosten van een uur arbeid van een volwassen vakbekwame arbeidskracht volgens de C.A.O. Omdat met name de oogst gedeeltelijk
wordt verzorgd door goedkopere losse krachten is er bij deze bruto-opbrengst nog
een klein netto-overschot. Toch kan de teelt bij deze opbrengst reeds een gunstige
invloed op het arbeidsinkomen hebben. Het biedt de vaste arbeidsbezetting op de
kleinfruitbedrijven de mogelijkheid vele uren in de winter produktief te maken.
Als men ƒ1,— per m 2 moet uitgeven voor vreemd personeel tijdens de pluk, kan
men bij een bruto opbrengst van ƒ10,— per m 2 dus een inkomensverbetering van
ƒ3,— per m 2 behalen. Voor het grote glasbedrijf heeft de teelt het bezwaar, dat ze
erg arbeidsintensief is, terwijl de grote arbeidstop in de oogst daar praktisch niet
te verwerken is.

ROOIKOSTEN VAN OUDE BOOMGAARDEN
Omdat er tegenwoordig veel oude beplantingen worden gerooid en omdat de omstandigheden (lonen en verkoopmogelijkheden voor het hout) de laatste jaren sterk
zijn gewijzigd, is door middel van een enquête nog eens nagegaan, welke kosten
het rooien met zich meebrengt. Behalve hoogstamboomgaarden werden nu ook
struikvormbeplantingen in het onderzoek betrokken.
METHODE VAN ROOIEN

In het onderzoek zijn twee verschillende werkwijzen opgenomen.
1. De loonwerker komt met een bulldozer de bomen uit de grond duwen.
Ook het zagen van dik hout en de afvoer of het begraven van de broekeinden wordt
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Afb. 19. Rooien van verouderde
boomgaard.
Fig. 19. Grubbing
orchard.

of

obsolete

uitbesteed. De overige werkzaamheden worden door de ondernemer in eigen beheer
uitgevoerd.
2. De ondernemer besteedt het hele werk uit aan een loonwerker.
Voor het geval dat de fruitteler de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer
uitvoert, is aangenomen, dat hij beschikt over een trekker van minstens 30 pk met
een hydraulische hefinrichting en een wagen om de zware stukken te vervoeren.
De loonkosten zijn op ƒ4,— per uur gesteld en het gebruik van een trekker met
eventueel een hulpwerktuig is gewaardeerd op ƒ2,50 per uur voor de variabele
kosten. Voor brandstof voor de brandstapels en extra voorzieningen aan wagen of
trekker is ƒ75,— per ha gerekend. Aan het hout is geen waarde toegerekend met
uitzondering van de gave stammen uit hoogstamboomgaarden, die bij uitvoering in
eigen beheer voor ƒ2,50 per stuk in mindering zijn gebracht.
DE UITKOMSTEN

In tabel 44 is de kostenvergelijking voor struikvorm weergegeven voor uitvoering
in eigen beheer en door een loonwerker. Daaruit blijkt dat er tussen beide werkwijzen weinig verschil in de ermee gemoeide kosten bestaat, zodat de keus tussen
deze methoden van uitvoering hoofdzakelijk zal worden bepaald door andere factoren
zoals de beschikbaarheid van arbeid en de benodigde werktuigen.
Voor hoogstammen liggen de kosten iets hoger: ƒ1275/ha bij uitvoering in eigen
beheer en ca. ƒ1500 bij uitbesteding aan een loonwerker.
HET WEER PLANTKLAAR MAKEN

Nadat het eigenlijke rooiwerk is uitgevoerd is de grond vaak nog niet in orde om
direct weer te worden beteeld. Vooral wanneer het een perceel betreft, waarin veel
greppeltjes voorkwamen, is egaliseren en soms diep ploegen noodzakelijk. Dit kost
ca. ƒ500,—/ha. Voor een goede waterafvoer op het vlakgemaakte perceel is meestal
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Tabel 44. Rooikosten per ha van struikvormbeplanting (300 bomen/ha)
Table 44. Grubbing costs per ha of bush-tree orchard (300 trees/ha)
In eigen beheer
Done by ;he fruit grower
Loonwerk
glds/ha
Contractwork
florins/ha

Rooien met bulldozer
Crubbing with bulldozer
dun hout
Zagen fine branches
Sawing dik hout
heavy branches
Opruimen en verbranden van hout
Removing and burning of wood
Afvoer van broekeinden
Transport of stubs
Begraven of afvoer broekeinden
buiten bedrijf
Burning or transport of stubs
outside the farm
Wortels zoeken
Collecting of roots
Extra voorziening/brandstof
Extra equipment/fuel
Totale kosten
Total costs

250

Alles in loonwerk
Done by contract-worker

Aantal
Aantal
manuren v. trekkeruren
d. fruitteler
Number of
Number of
man-hours
tractor hours
of the
fruit grower

Kosten
glds/ha

Kosten
glds/ha

Costs
florins/ha

Costs
florins/ha

5

270

ca. 1100

30

120

150

150
40

20

210

30

20

170

100

100
20

10

105

105

75
1200

ca. 1250

drainage nodig, wat bij 1000 m drain per ha f 1250,
f 1500,— per ha kost. Tenslotte is het in vele gevallen voor de herinplant met appel of peer gewenst een
ontsmetting tegen bodemmoeheid te laten uitvoeren. De kosten hiervan bedragen
ca. ƒ1800,—/ha, terwijl er veelal een jaar tussen het rooien en planten verloopt
omdat ontsmetting na het rooien in het najaar onvoldoende werkzaam is.
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LIJST V A N M I D D E L E N , VOORKOMENDE INDIT VERSLAG

LIST O F C H E M I C A L S ,

Handelsprodukt/
Commercial product

MENTIONED IN THIS REPORT

Bevat/Contains:

GROEIREGULATOREN EN MIDDELEN VOOR CHEMISCHE BLOEM- EN VRUCHTDUNNING/
GROWTH REGULATORS AND COMPOUNDS FOR CHEMICAL THINNING

AArupsin
Alar ( = B-nine)
Aperdex ( = Rhizopon B)
Berelex
Boorzuur
Californische pap
Geramid neu
Orga-Rem
Tiba

50% carbaryl
N-dimethylaminobarnsteenzuur, 50% W.P.;
5 % vl.
a naftylazijnzuur (1 tablet E l g a NAA)
gibberellazuur (1 tablet EH 1g GA3)
H3BO3

S.g. 25°Bé
a naftylaceetamide (NAAm) (100 cc/100 1 water
= 10 dpm NAAm)
290 g/l maléïnezuur hydrazide
2,5% zuuraeq. 2,3,5-trijoodbenzoëzuur

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN/HERBICIDES

AAcombin
AAglotyl-Supra
AAherba 2,4-D Amine
AAkarmex
AAmitrol
AAnetos-L
AApropion-4
AAtussil
Atrazin
DuPont 634
Farabin
Gramoxone
Hyvar-X
Orga-3000
Orga-3015
Prefix
Simazin
Tenoran
Weedazol-TL

20% MCPA + 28% MCPP
40% MCPA
50%> 2,4-D amine
80% diuron
7 2 % amitrol
578 g 2,4,5-T ester/liter
560 g MCPP zuur/liter
600 g 2,4,5-TP ester/liter
50"/o atrazin
80% lenacil
20% amitrol + 4 0 % atrazin + 20°/o2,4-D
20% paraquat
80% bromacil
50% diphenamid
40% amitrol + 2 0 %simazin + 2 0 % 2,4-D
7,5% dichloorthiobenzamide
50% simazin
50% chloroxuron
2 5 % amitrol-T
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FUNGICIDEN, INSEKTICIDEN, ACARICIDEN/FUNGICIDES, INSECTICIDES,
ACARICIDES

AAmerko
AApirol 80
AAteek
AAventa
Acricid
Animert V101
6-azauracil
Basudine
Delan
Dipterex
Dithane Z-78
Eupareen
Fentin
Gesarol
Gusathion
Jebomal
Jebophelam
Karathane
Kelthane
Kilval
Koperoxychloride
Luxan DDVP-nevel
Luxan Parathion
Melprex
Meta-iso-Systox
Morestan
Nexion
Orthocide 83
Orthomix-nieuw
Phaltan
Phosdrin
Rogor
Sayfos
Sevin
Spruzit-nova
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30% koperoxychloride + 5,2% organisch kwik
8 0 % thiram
50% ethyleen-bis-(dimethylthiuramdisulfide)
4°/i organische kwik
25°/o binapacryl
18"/o tetrasul
5 0 % 6-azauracil
2 0 % diazinon
80% dithianon
80"/o trichloorfon
80% zineb
5 0 % dichlofluanid
organische tinverbinding
50% DDT
25% azinfos-methyl
2 5 % malathion
3% phenyl-mercuri-dimethyldithiocarbamaat
2 5 % dinocap
1 8 % dicofol
40% vamidothion
50% koperoxychloride
10% dichloorvos
25% parathion
6 5 % dodine
50% demeton-S-methyl
2 5 % oxythiochinox
25% bromofos
8 3 % captan
40% captan + 35% maneb
5 0 % phaltan
24,5% mevinfos
4 0 % dimethoaat
70% menazon
50% carbaryl
pyrethrum + derris

TEPP
Thiodaan
Thiovit
Tricarbamix
Tuzet
Ultraeid
Undeen
Wepsyn

30°/o TEPP
50%> endosulfan
80%> spuitzwavel
7 5 % (ferbam + ziram + manam)
80°/o (ziram + thiram + methyl-bis(dimethyl-thio-carbamoylthio)-arsine)
40°/o supraeid
50°/o isopropoxyfenyl-methylcarbamaat
25*/o fenyl-amino-triazolyl-(N,N'-tetramethyl)diamido-fosfonaat
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RESEARCH STATION FOR FRUIT GROWING
IN THE OPEN
ANNUAL REPORT 1965
SUMMARY

THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
S. J. WERTHEIM and G. TOORENAAR
ROOTSTOCKTRIALWITH APPLE
This trial was planted in 1960/1961 with the rootstocks MIX, M26, Rotyp, and Manks
Codlin. Rotyp is a rootstock found at Ovezande by Mr. W. J. Robijn, former inspector
of the Inspection Service for Nursery Stock, and was formerly indicated as RG. The
varieties used are Stark Earliest, James Grieve, Cox's Orange Pippin, and Golden
Delicious. The purpose of the trial is to find a rootstock more vigorous than M IX,
but with the same good properties with respect to fruit bearing, and less vigorous
than M I I . Trunk measurements made on 25 January 1966 are given in Table 1
(p. 20). The same Table also shows the increase in trunk circumference in 1965.
M IX was the most dwarfing of the four rootstocks, Rotyp the most vigorous except
with Cox's. M 26 took a place after M IX with Cox's and Golden Delicious, Manks
Codlin after MIX with the other two varieties. Growth vigour of all the rootstocks
was less than the growth vigour of M I I , which was planted outside the trial in
the same field. Cox's and Golden Delicious trees on M26 had the healthiest leaves in
1965 of all the rootstocks used. The yield per tree in 1964 was highest on M26 with
Stark Earliest and James Grieve; in 1965 all varieties had the highest yield on this
rootstock (Table 2, p. 21). Yield per cm trunk circumference indicates that trees on
M 26 have so far been the most productive. Fruit quality was good on this rootstock
in both years and not inferior to that on M IX. Results in the following years must
be awaited before it can be concluded which rootstock having somewhat more vigour
than M IX is the best one.
TREE-SHAPETRIALWITHPLUMS
In the spring of 1962 a tree-shape trial with plums was planted, to compare the
following shapes: 1. free hedge with yokes, 2. spindlebush with a pole, 3. bush tree.
The free hedge was set up with two main branches (layers) in the row direction and
a central leader (see Fig. 2, p. 22). All side branches of the layers are tied down
to the wires supported by the yokes. These wires are placed about 1 m above the
ground and about 1 m apart. Side branches of the central leader are also tied down
in a more or less horizontal position. These branches are not allowed to become
dominant over the layers. The spindlebush is made just as with apples, the pole
maintaining the vertical position of the central leader. With the bushes, strong scaffold limbs are trained and no care is taken to maintain a vertical position of the
central leader.
The varieties, all on St. Julien A rootstock, are Early Laxton, Czar, Reine Claude
d'Althan and Victoria. The planting distances: 4 x 3 m (hedges), 4 x 3.80 m (spindles),
and 5 x 5.20 m (bushes).
The first crop was harvested in 1965. The free hedge was most productive with the
varieties Early Laxton and Czar; the yield of the other two varieties was too low to
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permit conclusions (Table 3, p. 23). Up to 1964 the spindlebushes grew less than the
other tree shapes; the bushes were the most vigorous. In 1965 the hedges grew less
than the spindlebushes (Table 3); the bush was still the most vigorous shape (except
with d'Althan). The less vigorous tree shapes (hedges and spindlebushes) were more
productive in 1965 than the vigorous tree shape (bushes). Obviously, the more the
growth in the first years the less the production in those years.
DEBLOSSOM TRIALWITH APPLE

In 1961/1962 a trial was planted with apples to investigate the influence on growth of
deblossoming the trees during the initial years. The varieties in the trial are Stark
Earliest, James Grieve, and Jonathan, all on M IX rootstock and planted 4 x 2 m.
The treatments were: 1. trees deblossomed only in 1962; 2. trees deblossomed
in 1962 and 1963; 3. trees deblossomed in 1962, 1963 annd 1964; and 4. trees deblossomed in 1962, 1963, 1964 and 1965. Results of this removal of the clusters are
summarized in Table 4 (p. 24). Two years of deblossoming had no effect on the
growth of the three varieties. Three years also had no influence on the growth of
Stark Earliest; for James Grieve and Jonathan there was a slight positive effect.
Trees deblossomed for four successive years grew more than trees treated only
for one, two, or three years. Trees not deblossomed in 1965 showed rather heavy
fruit-bearing. Increase in growth after deblossoming is therefore related to the
fact that these trees bore no fruits during 1965, whereas untreated trees did. Since
the results in the first years were rather negative, the positive effect in 1965 is probably due to the defruiting effect of the deblossoming rather than to deblossoming
itself.
INTERSTOCK TRIALS WITH PEAR

In the spring of 1963 two trials were planted with pear to investigate the influence
of various interstocks and different lengths of the interstock on the growth and
fertility of the scion variety. In the first trial interstocks are of normal length
(50 cm). The following interstocks are used: Quince d'Angers, Beurré Hardy, Le
Curé, Nouveau Poiteau and Comtesse de Paris. Control trees are without interstocks.
The scion varieties are Bonne Louise d'Avranches, Beurré Hardy, Conference, and
Doyenné du Comice. The rootstock is Quince d'Angers.
In the second trial scion varieties are Bonne Louise d'Avranches and Beurré Hardy.
The interstocks are Beurré Hardy for Bonne Louise d'Avranches and Comtesse de
Paris for Beurré Hardy. The interstock Beurré Hardy is several mm (shield), 10 cm
or 60 cm; the interstock Comtesse de Paris is shield or 10 cm (see Table 5, p. 26).
The rootstock in this trial is also Quince d'Angers.
Growth measurements carried out in the winter of 1965/1966 are summarized in
Table 5 (p. 26). On Bonne Louise d'Avranches two interstock gave accelerated
growth (Beurré Hardy, Le Curé); the other three interstock varieties reduced the
growth. With Conference, growth of the trees with interstocks Beurré Hardy and
Le Curé was equal to the growth of trees without an interstock. The three other

144

interstocks reduced growth. With the two other scion varieties all interstocks led
to a certain degree of growth reduction. This reduction in growth was visible in the
number of shoots formed and not in the mean shoot length, except in some cases
with Comtesse de Paris. On Bonne Louise d'Avranches a long interstock (60 cm)
depressed growth more than a short one (10 cm). All trees on interstocks Comtesse
de Paris and Quince d'Angers showed insufficient growth. Trees of Conference and
Doyenné du Comice also grew insufficiently on Nouveau Poiteau interstock.
So far there has only been a slight difference between the interstocks Beurré Hardy
and Le Curé, the latter having depressed growth a bit more than the former.
RESEARCH ON TOP FRUIT
S. J. WERTHEIM
CHEMICALTHINNING
Chemical thinning trials were made on the apple varieties Stark Earliest, Benoni, and
Golden Delicious and the plum variety Victoria.
On Stark Earliest, carbaryl (0,15°/oAArupsin 50%) gave favourable results in thinning
fruits on the one year old shoots, when applied 14 or 21 days after full bloom
occurring on these shoots (this was approximately 21 and 28 days after full bloom).
Results with carbaryl were only slightly lower than results after hand thinning.
On Benoni, chemical thinning failed. Applications at full bloom consisted of 0.8°/o
and 1.6% lime sulphur, 0.20%>and 0,40°/o Geramid neu ( = 20 and 40 ppm NAAm),
all sprayed at full bloom. Applications at 7, 14, or 21 days after full bloom consisted
of 0.8«Vo and 1.6% lime sulphur, 10 and 20 ppm NAA, 0.20% and 0.40% Geramid
neu, and carbaryl (0.15% and 0.30% AArupsin 50%).
On Golden Delicious, thinning results were satisfactory. The most effective applications consisted of 0.20%, 0,30%, and 0.15% AArupsin 5 0 % (carbaryl) applied 21
days after full bloom and 0.40% Geramid neu and, 0.18% AArupsin 5 0 % (carbaryl)
applied 14 or 21 days after full bloom (Table 6, p. 31). In all respects these applications were not as effective as hand thinning, but hand-thinned trees had considerably less yield in weight. Correction bij hand after chemical thinning was
possible, which is favourable. No differences were observed between NAAm and
carbaryl (Table 6, p. 31, Table 7, p. 32).
Applications 21 days after full bloom were better than applications 14 days after
full bloom, because fruits on the one year old shoots were thinned better 21 days
after full bloom. Applications 7 days after full bloom generally gave insufficient
results; 0.09% AArupsin 5 0 % (carbaryl) also thinned inadequately; with 0.12%
better results were obtained on this variety; 0.18% was the best concentration. With
NAAm, 0.40% Geramid neu was the best concentration, but 0.20% and 0.30% also
gave reasonably good results.
The number of seeds per fruit from hand-thinned trees was 7.4; that from chemically
thinned, with both substances, 6.9. If seed abortion is the main factor in the thinning
effect of these chemicals, a greater difference in number of seeds per fruit after
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chemical thinning was to be expected. Since this was not the case, seed abortion is
probably not the main cause of the fruit drop induced by these chemicals.
On Victoria, results with chemical thinning were promising. Over-thinning did not
occur. Favourable applications were 1.8"/o lime sulphur and 0.20°/o Geramid neu
( = 20 ppm NAAm) applied during full bloom. The number of fruits per 100 clusters
was 30 on untreated trees, on chemically-thinned trees 17 to 18. Hand-thinned trees
had 14 fruits per 100 clusters. Applications after bloom also had a thinning effect.
Favourable results were obtained with 0.8°/o and 1.6fl/olime sulphur and with 0.15°/o
and 0.30°/o AArupsin (carbaryl), all applied 10 days after full bloom. Treatments
given 20 days after full bloom thinned less. Results with chemical thinning on plums
varied from one tree to another, which is not the case for apple trees.
GIBBERELLICACID ON PEARS

On Triomphe de Vienne, results with GA were favourable. High-volume applications
on six year old trees during the white bud stage and full bloom gave good results;
applications after bloom failed. With low concentrations, i.e. 12.5 ppm and 25 ppm,
sufficient fruit set occurred (Table 8, p. 35). The number of seeds in the fruits indicated that the extra fruit set due to GA was parthenocarpic. Harvested fruits of
treated trees measured 60 to 80 mm and were of pyriform model with a bronze
colour. Pears of untreated trees were larger, lumpier, and greener. Gibberellic acid
was harmful with respect to the formation of flower buds in a concentration of 25
ppm but not in a concentration of 12.5 ppm. In two other experiments high- and lowvolume applications were compared. The same concentrations were used with lowvolume as with high-volume applications, except in one case.
High-volume applications were rated at 1000 1 per hectare, low-volume at 200 1.
Concentrations for both applications were 10, 25 and 50 ppm and for low-volume
also 125 ppm.
All applications gave very good results (Table 9, p. 37) especially on the six year
old trees (trial 2) as compared to the five year old trees (trial 1). A low-volume application of 10 ppm was sufficient for a good yield; trees on this treatment even had
to be thinned by hand. This means that only 2 g of GA per hectare can result in a
normal crop.
In the spring of 1966 the flower clusters were counted. No clear differences between
high- and low-volume applications in this respect were observed. Only trees treated
with 125 ppm GA had too few flower clusters.
On Beurré Hardy, spraying with GA was also successful on seven year old trees
(Table 10, p. 39). Especially applications at the white bud stage (10-20°/o open
flowers) were favourable, and more effective than applications during full bloom.
After bloom, GA had no effect on fruit set, which was extremely low in the orchard
concerned. The extra fruit set was totally parthenocarpic. Fruits of treated trees
were slightly deformed on the calyx end, but this was of no significance to the
market value. All applications with 50 ppm and the applications after full bloom
lead to less flower clusters in 1966.
On Doyenné du Cornice, no results were obtained with GA. Applications in the white
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bud stage, at full bloom, and after bloom failed with both concentrations used
(25 and 50 ppm).
APPLICATION OF B-NINE (N-dimethylaminosuccinamicacid)

A trial using ten year old Triomphe de Vienne trees was carried out in 1964 with
B-nine and gibberellic acid to investigate the influence of both regulators on flowerbud formation. Gibberellic acid was applied after full bloom (9 May), when only
5% of the flowers remained. Concentrations were 50 and 100 ppm. Applications were
made after full bloom; extra fruit set was therefore not expected, and a suppressive
effect of the GA on the flower-bud formation could not be attributed to a heavier
fruit set. B-nine was applied once or twice, four or five weeks after the GA treatment
(9 and 16 June). Concentrations were 0.2% and 0.4% B-9 5 0 % wettable powder
( = 1000 and 2000 ppm B-nine respectively). All treatments are included in Table 11
(p. 41). GA gave no higher fruit set, except that with 100 ppm there was a slight
increase due to extra fruit set of summer flowers. In 1965 all GA treatments showed
a more or less severe suppression of flower buds; with higher concentrations this
effect was greater. In the same year B-nine promoted flower-bud formation but
whether as a direct effect of this substance or indirectly via growth decrease (which
occurred) is not clear. With the first application only 0.4% B-nine promoted flowerbud formation; with the second application both concentrations did so. When two
B-nine applications were made on the same trees, the last one gave only a slight
increase in flower buds over the first one when 0.4% B-nine was used the second
time.
The suppressive effect of the GA was greater than the inductive effect of the B-nine
(Table 11,p. 41).
In a second trial on Cox's Orange Pippin and Golden Delicious the effect of B-nine
applications in June and July (1964) on vegetative and generative development were
studied over a two year period. On five year old trees on MIX, one, two, or three
B-nine applications were made with 1.0%, 0.4%, or 0.2% B-nine 50% wettable
powder ( = 5000, 2000, or 1000 ppm B-nine respectively) on 10 and 24 June and
9 July.
In 1964 Cox's fruits were smaller (at most 5 mm) but no influence on the fruit weight
was found, with Golden Delicious this was the reverse; mean fruit weight was less
when three applications of 1.0% B-9 were made, but the fruits were not smaller in
diameter. In 1965 no influence was found on the mean fruit weigth of either variety.
The number of fruits per tree of both varieties was not affected in either year.
A clear effect on flower-bud formation could not be detected in 1965. On Cox's the
differences in the number of clusters per tree within the same treatments were
greater than the differences between the treatments.
In 1964 the number of leaves formed after B-nine treatments was smaller than the
number of leaves formed in the same period on untreated trees. This inhibitory
effect was greater the higher the concentration.
On Cox's, the number of successive applications had no influence in this respect;
on Golden Delicious, however, the number of leaves formed was smaller when the
number of applications increased. The same effect of B-nine was observed on the
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length of the nodes. The number of shoots per tree was not affected in 1964. However.
Golden Delicious trees treated in 1964 with three successive applications of 1.0°/o
B-nine, formed fewer shoots per tree in 1965. On Cox's there was no difference
in this respect between treated and untreated trees in 1965. In 1964 the mean shoot
length was considerably reduced by B-nine on both varieties. On Cox's, this was
about equal for all B-nine treatments; on Golden Delicious, the reduction was
greater the higher the concentration and number of applications. On untreated Cox's
trees the mean shoot length was 47 cm; on trees thrice treated with 1.0 °/o B-nine,
shoot length was 24 cm. For Golden Delicious these values were 32 and 21 cm respectively. In 1965 on Cox's the mean shoot length was still smaller on trees treated
in 1964 with one, two, or three applications of 1.0°/o B-nine. On Golden Delicious,
there was no longer any influence on the shoot length.
INFLUENCE OF BORIC ACID ON FRUIT SET OF PEARS

Since it is known that boric acid stimulates pollen germination and growth of the
pollen tube in vitro, this substance was applied during full bloom on the pear variety
Doyenné du Cornice in an attempt to improve fruit set.
In 1964 and 1965 various concentrations up to 100 ppm boric acid were applied
during full bloom on six and seven year old trees respectively. In both years there
was no effect on the fruit set, which was low.
ADVANCEMENT OF FEATHER-FORMATION WITH MALEIC ACID HYDRAZIDE (MH)

This growth inhibitor was applied on growing buddings of the apple variety Tydeman's Early to retard growth at the growing-point and force lateral shoot formation.
Normally, Tydeman's Early in the first year after budding forms only a long central
leader without any feathers. MH was applied on 29 June and 6 July, when plant
height was 60 and 70 cm respectively. Only the upper eight leaves of the plants were
sprayed. Concentrations were 750, 1000, and 1500 ppm.
These concentrations were all used once or twice. Control plants were not sprayed
and another series of plants was topped by hand (only the growing-point was removed). MH retarded the growth of the growing-point and forced lateral shoots. Untreated plants formed virtually no lateral shoots (0.2 feathers per plant), hand-topped
plants formed 2.2 feathers, and plants of the best MH treatment (twice 1500 ppm)
formed 3.2 feathers. The other chemical treatments were inadequate.
Treated leaves were chlorotic; it is therefore better to spray as few leaves as possible.
That hand-topped plants reacted less than sprayed plants was due to the fact that
after removal of the growing-point bij hand, another bud formed the extension shoot.
With chemically-treated plants this was not the case, the sprayed growing-point
grew slowly further and lateral shoots were formed from lower buds.
Results with two applications of 1500 ppm MH seems promising for this variety.
Normally, feathers are formed a year later after the plant has been cut back in the
winter. With the treatment mentioned, the formation of feathers begins one year
earlier.
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ENLARGING OF THE CROTCH ANGLE WITH TIBA (2,3,5-TRIJODOBENZOËACID)

A trial with this growth regulator was set up to investigate the influence upon the
crotch angle. A widening effect upon the crotch angle is mentioned in the literature.
One year old unbranched trees of the apple varieties Tydeman's Early and Benoni
were chosen for TIBA treatment because these varieties form lateral shoots under
rather narrow angles with the central leader, making bending necessary to get a right
angle of the first branches.
The trees were cut back in the previous winter at a height of 90 to 95 cm and
sprayed once, three or six weeks after growth started in the spring, with 20, 30, 40, or
50 ppm TIBA (2 and 23 June). On 2 June shootlength of Tydeman's Early was 5-10
cm, of Benoni 5-20 cm, on 23 June these figures were 25-30 cm and 30-35 cm respectively.
On 6 September the angles of all lateral shoots were measured.
No influence on the branch angle could be detected. Other growth measurements
on 12 October showed for Tydeman's Early that trees treated with 40 or 50 ppm
six weeks after commencement of growth had one shoot less per tree than trees of
all other treatments. These measurements were not done on Benoni. Perhaps the
negative result on crotch angle was due to the late time of application.
PRUNING EXPERIMENTS

In the winter of 1964/1965 pruning experiments on Doyenné du Comice were started
to compare the pruning method of Mr. C. Guilliams (Waremme, Belgium) with the
traditional method.
The Guilliams method has the following features:
— The top of the tree is not headed back each year to a weaker shoot; instead the
top is left unpruned one year and the next every branch is cut back to
a flower bud. In this manner growth in the top is retarded.
— Branches on the central leader are cut back half-way in the two year old wood
to a flower bud.
— Spurs and spur systems are partly removed, partly thinned out.
— A certain number of one year old shoots are spared and left unpruned to get
two year old branches with flower buds.
— Old branches with no more „fresh" flower buds, (solitary buds situated directly on
a short spur) are cut back to a stump to get regrowth near the central leader.
— Pruning must be carried out late, preferably in March or in the beginning of
April.
With the traditional method scaffold limbs are build up, old fruiting wood is not
removed or thinned out, and the top is headed back every year. Pruning back in two
year old branches is not done consistently.
In the first trials both pruning methods and pruning times (December, April) were
compared. Results of these trials are given in Table 12 (p. 46).
There was a slight influence of the time of pruning on fruit set. With both methods
trees pruned in April had less June drop than trees pruned in December (parts A and
B in Table 12).
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In Part C of this Table the two pruning methods are compared for two trials. Fruit
set per 100 clusters was higher on „Guilliams"-pruned trees. At harvest, this difference was still present but was lower than that before the June drop, indicating a
heavier drop on the trees pruned by the new method. Per tree, however, normallypruned trees had a greater yield in weight because the severe pruning with the
Guilliams method caused a considerable decrease in tree volume.
The Guilliams method has no general advantage for existing tree shapes and
planting distances, but perhaps it has value for new plantations where it is possible
to plant the trees closer. For existing trees, however, some features of this method
are advantageous, viz, the new manner of pruning the top of the tree, the removal
or thinning out of old spur systems, and pruning back to a flower bud in the two
year old wood, and sparing of a number of one year old shoots.
Research on these points is in progress.
POLLINATION

Rotatable pollen catchers (Fig. 4, p. 48) were found to be effective in detecting
air-borne apple pollen in the orchard. The results obtained during blossoming in 1965
are shown in Table 13 (p. 49). One set of catchers was placed 2 m, another set 1 m
above ground level. Half the catchers of each of these sets were protected by covers
of wire-blind gauze.
The height of the catcher had no influence on the catch, but the wire-blind did. The
cover arrested half of the air-borne pollen. The greatest quantities of pollen were
present at the period of full bloom of all varieties and with good weather conditions.
Whether air-borne pollen can cause fruit set was investigated in trials in which
whole trees or branches were protected against pollinating insects with wire-blind.
The results of these trials are given in Table 14 (p. 50). Fruit set on protected
trees or branches during bloom was lower than on comparable unprotected trees or
branches. This differed only for Beurré Alexandre Lucas, but on this variety fruit set
was totally parthenocarpic on protected and unprotected branches. It was expected
that protected trees or branches would have a lower fruit set and lower seed content
per fruit, because not only insects but also part of the air-borne pollen was arrested
by wire-blind. Contrary to expectation, however, protected trees had fruits, and there
were seeds in these fruits. Self-pollination trials, carried out by hand, indicated that
only a small part of the fruit set on protected trees or branches could be ascribed
to self-pollination.
In view of these results, a role of air-borne pollen is suspected.
CHLOROPHYLL CONTENT WITH SPUR-TYPES AND OTHER MUTANTS

The chlorophyll content of the leaves was measured in several Golden Delicious
spur-types and large-fruited mutants of the pear variety Précoce de Trévoux.
Chlorophyll content (a + b) of spur-type leaves was higher than that of the normal
Golden Delicious leaves. Starkspur Golden Delicious had 2 2 % more, and Yellowspur
23%>more chlorophyll a + b.
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In 1964 the same difference (24fl/o)was found for the Starkspur Golden Delicious. Not
all the mutants of the Précoce de Trévoux had a higher chlorophyll content than the
normal variety. Supertrévoux had 20*/o more chlorophyll, but Précoce van Wilhelminadorp only 3°/o. Whether a higher chlorophyll content is important with respect
to a better fruit-bearing capacity is not known.
THE EXPERIMENTAL GARDEN FOR SMALL FRUIT AT KAPELLE-BIEZELINGE
B. ROELOFSEN and L. NIJSSE
Especially during the harvest, 1965 had too much rain. Conditions were ideal for an
outburst of Botrytis. All the small-fruit crops were damaged, particularly the
strawberries. The prices for all the crops were sufficient, but because the yields
per acre were too low the ultimate results were only moderate. In addition to variety
trials with strawberries (Tables 17 and 18, p. 56), raspberries (Table 19, p. 58), and red
currants, attention was given to the everbearing strawberry varieties Revada and
Repita. Revada seems to be an especially good cropper (419 kg per are in two years)
and the market paid a price of up to 2.85 Dutch florins per kilo.
The variety trial with strawberries in a heated glasshouse showed the earliest
variety Glasa to be less sensitive to CO2 than Cambridge Vigour and Gorella.
(Table 16, p. 54).
The new raspberry variety Schoneman gives high yields (Table 19, p. 58). The processing value is sufficient.
RESEARCH ON SMALL FRUIT
B. ROELOFSEN
The possibilities of mechanical harvesting of black currants were again studied in
1965. The „Wacker" and „Mi-dox Berrymaster" were tested. There was almost no
difference in capacity between the two machines. One man could pick about 20 kg
per hour, but one machine with two shakers and five men is needed to harvest one
hectare in about two weeks. For a yield of 8000 kg per hectare the picking costs by
machine are about 3400 Dutch florins as against about 4200 Dutch florins by hand.
The difference is still too small to consider mechanical harvesting a solution of the
picking problems.
The year 1965 was too cold and too wet for blueberry culture. The prices brought
by the fruit were very good, averaging 2.42 Dutch florins per kg. About 30,000 kg
arrived at the auction market at Venlo, the first supply on 28 July, the last on
9 September. The variety Berkeley seems to be a good one for The Netherlands.
SOIL RESEARCH AND PLANT NUTRITION
P. DELVER
SOILMANAGEMENT
The soil-management trial at Wilhelminadorp with Golden Delicious and Cox's
Orange Pippin apples on rootstock M I X showed less striking differences than in
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1964. Golden Delicious in grass plots gave 15*Vo higher yields on sprinkled plots.
On clean-cultivated and grass-strip plots sprinkling gave 13°/o higher yield. These
differences, however, may be explained by a cumulative effect on growth from
sprinkling in preceding years. The wet spring and summer of 1965 gave 170 mm
more rainfall than usual, and in this year only 40 mm extra water was given by
sprinkling. Cox's Orange Pippin, with a lower production level than Golden Delicious
(Table 21,p. 67), showed only a 4%> response to sprinkling on grass plots. Possibly here
biennial bearing as a consequence of the strong effect of sprinkling in 1964 (33 °/o)
interfered with the effect of sprinkling in 1965.
The absence of a clear response to higher nitrogen dressings again suggests that
100 kg N per ha on the clean-cultivated and 250 kg N on the grass plots is adequate
for this moderately productive orchard on shallow rooted silty clayloam soil overlying
a fine sandy subsoil. On the grass plots, nitrogen placed in one meter wide bands
along the tree rows again gave a clear drop in production of 9°/o for Golden Delicious
and 10®/o for Cox's Orange Pippin as compared to plots where nitrogen was broadcasted. Fruit colour of Golden Delicious was somewhat unfavourably influenced by
high nitrogen dressings but an unfavourable influence of a high production per
tree on the fruit-colour was much more distinct.
The Lombartscalville apple trees in the experimental field „Kuenen's Hof" were
grubbed in the summer of 1965. In the preceding years a detailed study of the effect
of a grass sward and fertilization had been based on analytical data of many leaf
samples. This field was surrounded by an alder-hedge (Alnus glutinosa). In the
summer of 1965 observations were made on the occurrence of nodules of nitrogenfixing Actinomycetes on the alder-roots (Fig. 9, p. 70). These nodules were found in
abundance within two meters distance of the trunk of the alder, mainly in the 0-15 cm
soil layer, but only under a grass sward. In the clean-cultivated plots almost no
nodules were found, partly because the alder-roots were frequently destroyed by
tillage of the upper 10 cm of the soil and partly because below this layer aeration
must have been limited by soil compaction. The presence of the root nodules had a
distinct effect on the leaf colour of apple trees in an unfertilized grass sward. From
the nitrogen content in the leaves of trees at 5 meters distance from the alder-hedge
it was concluded that this effect equalled a dressing of 28-36 kg nitrogen per ha.
A new fertilization trial with pears planted in 1963 was started at Wilhelminadorp.
In this young orchard with grass strips the importance of nitrogen fertilization of the
grass versus fertilization of the clean-cultivated tree strips is to be investigated. The
effect of sprinkling will also be studied. The fertilization program was applied for the
first time in 1965.
Soil testing for nitrate nitrogen in samples under different grasses and grass mixtures in a young pear orchard with grass strips at Wolphaartsdijk a?ain suggested
that under a sward consisting mainly of smooth-stalked meadow-grass (Poa pratensis)
nitrogen was taken up somewhat earlier than under other grass species (Table 22,
p. 71; comp. Annual Report 1964, p. 129).
The trial at Heijningen, in which nitrogen dressings ranging from 0 tot 500 kps
nitrogen per ha were compared in an orchard with Conference pears, was continued. The grass sward consisted of vigorously-growing grasses such r.c perenric 1
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rye-grass and couch-grass. Although the (low) yields responded to nitrogen dressings
up to 500 kgs N per ha, the colour and the nitrogen content of the leaves in July
showed no differences.
Two trials on the fertilization of orchards with grass strips, one started in 1964, the
other in 1965, were carried out in a young apple orchard in the Wilhelminapolder
(Table 23, p. 74). The trials comprise different nitrogen dressings on the clean-cultivated tree strips combined with nitrogen dressings on the grass strips. Leaf analysis
showed a distinct response of two years old Golden Delicious apples to nitrogen on the
clean-cultivated tree strips when no farmyard manure had been placed around the
trees. Farmyard manure on the tree strips decreased the need for nitrogen fertilization
considerably in the first year and somewhat less in the second, as was shown in the
other trial started in 1964 with James Grieve apples.
TIME OF NITROGEN APPLICATION

The trial with Golden Delicious apples on M I X in a grass orchard on silty clay
soil at Heijningen was continued with dressings of 100 and 250 kg N per ha. In this
trial the importance of early application of nitrogen has been studied since 1960.
Nitrogen was given on 16 November, 6 January, 16 February, and 5 April. As in
1964, the time of application caused no differences in yield. However, reduction of
the amount of nitrogen to 100 kg per ha, first applied in 1965, was already accompanied by a slight drop in production.
A similar trial on the influence of the time of nitrogen application was carried out
in an orchard on shallow-rooted sandy soil at Gasselte. Nitrogen was given in
amounts of 120 or 240 kg per ha on 3 or 26 February, 29 March, or 30 April.
The crop, Stark Earliest apples on M I I , did not respond to the treatments. This
may be explained by the low production level of this variety (12 kg per tree),
heavy pruning, too short time intervals in terms of rainfall, and the circumstance
that the grass sward under the trees had been worked under. Furthermore, leaching
by heavy rainfall in May, June and July may have had the effect of levelling the
differences between the treatments.
POT EXPERIMENTS

A pot experiment with Golden Delicious apples on M I X in sand poor in humus,
started in 1963, was continued. During a short period of 1-2 months a moderate
amount of nitrogen was given in different periods of the year. At the end of each
such period the remaining nitrogen was removed by leaching. The experiment
proved that nitrogen uptake during May is of importance for fruit set (Table 24, p. 78).
Limited uptake of nitrogen during the growing season, however, may lead to loss
of internal nitrogen resources in the plant and result in weak flower buds that fail
to set. Nitrogen uptake in August-September increases the nitrogen reserves. Such
plants showed a very good fruit set in the third year of the expariment, notwithstanding the fact that they received no nitrogen until the late summer months.
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UREA SPRAYINGS

Two percent urea sprayings on one year old saplings of Golden Delicious and Tydemans Early on M I X in a nursery at Heinkenszand were carried out between 17
September and 12 November 1965. The aim was to investigate whether an increase
in the budding of new shoots in the next year can be obtained. The nitrogen contents
in the leaves of both varieties were very high and were not noticeably increased by
the sprayings.
On slightly nitrogen deficient, nine year old Cox's Orange Pippin, Golden Delicious,
and Winston on MIX apples, two percent urea sprayings were carried out between
17 September and 18 October 1965. Cox's Orange Pippin, and to a lesser degree the
other varieties, dropped a part of their leaves after the first spraying. This was
somewhat aggravated by the subsequent sprayings. As a consequence, the sprayed
Golden Delicious and Winston trees yielded fewer fruits of good colour than unsprayed trees. The N content of the leaves increased considerably after the sprayings.
The effect on the next years' fruit set will be investigated.
CONTROL OF IRON DEFICIENCY

Sprayings with chelate 138 Fe (Fe-EDDHA) on the leaves of pears carried out in
concentrations between 0.1 and 1.0% on 23 June resulted in green specks on the
leaves. Chelate 330 Fe (Fe-DTPA) sprayed in a 0.5% concentration caused serious
scorching of the leaves and russeting of the fruits of Conference pears. Spraying
with iron chelates cannot yet be recommended as a possible control of iron deficiency.
Soil treatments, although more expensive, have proved to be the best method so far.
LEAF ANALYSIS

In the Northeast Polder (reclaimed sea-bottom soil) many Cox's Orange Pippin trees
on M I X show retarded bud development in the spring, and later poor fruit set,
necrotic spots, and dropping of the leaves. Symptoms of magnesia deficiency are
often seen. The phenomenon known as „Cox-disease" is possibly related to poor
aeration of these young marine clay soils. Analysis of whole leaves from the basis
of young shoots, collected at the end of August, showed lower contents of N, P2O5,
K2O, CaO and MgO in the diseased trees. These lower levels, however, are not
connected with soil fertility factors but can be explained by the absence of fruits
on the one hand and by the degree of degeneration (physiological age) of the sampled
leaves on the other hand.
The soil, sampled at a depth of 40-50 cm, contained the extremely high amount of
4 3 % moisture per 100 gram dry soil, thus typifying the condition of recentlyreclaimed young sea-bottom soils. In older polders the moisture content ranges
between 12 and 2 5 % .
The investigation concerning the differences in mineral composition of leaves of
apple and pear related to variety and rootstock, was continued.
In 1965, 169 samples of apple and 28 of pear leaves were collected throughout the
country.
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PHYSIOLOGICAL RESEARCH
J. TROMP
POT EXPERIMENT 1963WITH GOLDEN DELICIOUS

The experiment concerning growth and fertility as affected by bending, three
different quantities of nitrogen, and two times of nitrogen application was completed
in 1965. Although more detailed data are available, only some general results will
be mentioned here.
The data on shoot growth are given in Table 25 (p. 84).
It should be stated that the shoot growth was always finished before the „late"
application of nitrogen. Apart from the highest nitrogen gift, shoot growth decreased strongly from 1963 to 1965, which suggests that in general the amounts of
nitrogen applied were too low to guarantee sufficient growth for some years.
„Early" as compared with „late" application of nitrogen always resulted in more
vigorous shoot growth. The data in Table 25 show a distinct effect of the amount of
nitrogen applied on shoot growth in 1964 and 1965. No effect of bending on shoot
growth could be demonstrated. It should be kept in mind, however, that the results
in Table 25 are related only to the total shoot growth per tree. Data for the separate
branches provide some evidence that the distribution of growth over the trees was
influenced by the various treatments.
Table 26 (p. 85) shows the percentage of flower buds in 1964 (estimated in 1965) for
the shoots aged one year in 1964, the shoots newly formed in 1964, and the terminal
buds, separately. The quantity of nitrogen, when applied „early", did not clearly
influence the formation of flower buds. It is suggested that the differences in amounts
of nitrogen were levelled by processes, e.g. the shoot growth, that take place before
the flower-bud formation is assumed to start. On the other hand, an increase in
the amount of nitrogen applied „late" stimulated the flower-bud formation of the one
year old shoots and the terminal buds. This effect may perhaps be explained by the
supposition that the nitrogen applied in August, not being levelled by other processes,
was received just in time to affect the formation of flower buds to some degree.
A „late" gift of nitrogen decreased the percentage of flower buds on the new shoots
in 1964 for all nitrogen levels. For the one year old shoots and the terminal buds the
differences between „early" and „late" application appeared to be variable. The
high percentage of terminal flower buds in all treatments is striking.
No effect of bending on flower-bud formation on shoots grown in 1964 could be
demonstrated. The percentage of flower buds on the one year old wood, to the contrary, appeared to be distinctly stimulated by bending in four of the six cases (1N
„early", 3N „early", 2N „late", and 3N „late").
Nitrogen, on the whole, increased fruit set (Table 27, p. 87). In addition, in treatments
1 N and 2N the „early", as compared to the „late", application led to a higher percentage of set fruits.
No effect of bending was observed.
The data on the June drop show variation (Table 28, p. 88).
The drop of fruits from the terminal clusters was clearly lower as compared to the
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one year (terminal bud not included) and two year old shoots. An effect of bending
on June drop was doubtful.
POT EXPERIMENT 1964 WITH GOLDEN DELICIOUS

The one year old trees (rootstock MIX) used in this experiment were planted in
mid-February 1964 and pruned back to about equal lengths. For the sake of uniformity only shoots 1 tot 4, reckoned from the top, were maintained; the remaining
buds were removed. From April to December, ten trees at a time were placed
horizontally for seven successive periods of five weeks each.
One group of ten trees was kept in the upright position throughout. Length, date of
growth termination, and percentage of flower buds were estimated for each shoot
individually. The experiment was completed in the spring of 1965. Some of the results
are given in Table 29, p. 89.
The horizontal position from 10 June to 15 July and 15 July to 19 August (groups 3
and 4 respectively) induced a decrease in shoot length accompanied by an accelerated
termination of growth as compared to control group 8. On the other hand, growth
ceased later in group 2 than in group 8. The shoot length was not affected. The shoot
growth in treatments 5, 6, and 7 had terminated before the trees were placed in
the horizontal position. An increase in percentage of flower buds could not be
demonstrated in any case, not even in groups 3 and 4. Consequently, the aim of this
experiment i.e., to determine the time of the year in which the horizontal position
influences flower-bud formation, was not attained. Flower-bud formation in group
2 appeared to be reduced as compared to the control group. This lowered flowerbud formation is probably not connected with the delay observed in growth termination.
POT EXPERIMENT 1965 WITH GOLDEN DELICIOUS

This experiment was started in the spring of 1965, again to study the effect of the
position of the shoots on flower-bud formation and, in addition, on the rate of
development of the flower buds. In order to investigate these effects not only for
newly-formed shoots but also with respect to older shoots, this experiment will be
continued until at least 1967. In April, 20 trees were placed horizontally and 20 others
were kept in the upright position. To find out whether the position affects the
flower-bud formation either directly or indirectly via the growth, at the time of
growth termination half of the 20 horizontal trees were shifted to the vertical position and half of the 20 vertical trees were placed horizontally.
BENDING AND PRUNING WITH GOLDEN DELICIOUS AND WINSTON

Although the pot experiments have already produced some information about the
influence of bending on flower-bud formation, it seemed useful to carry out an
experiment directed somewhat more to conditions of practical fruit growing. To that
end an experiment was started in 1965 in the experimental orchard with 3 year
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old Golden Delicious and 2 year old Winston. Four treatments were compared:
—pruning, —bending; —pruning, + bending; + pruning, —bending; + bending,
+ pruning. All the one year old shoots of the pruned trees were shortened by about
35%. For the bent trees, all one year old shoots were bent in the horizontal position.
AMIDE AND AMINO ACID COMPOSITION OFTHEXYLEM-SAP OF GOLDEN DELICIOUS
The sampling of xylem-sap, wood, bark, and leaves was continued in 1965. Although
different trees were used in 1964 and 1965, the pattern of the amide and amino acid
content of the sap in the course of year was the same. The total content increased
from the low winter level until the end of April, after which a gradual decrease to
the original level appeared. The composition of the sap with respect to the various
amides and amino acids was not always constant. The time of flowering and the
time of shoot-growth termination were marked by a change in the ratio between
asparagine and glutamine. In adddition to these two amides, aspartic acid, glutamic
acid, threonine, and arginine were least quantitatively important. Present in small
amounts were y-aminobutyric acid, valine, and leucine, and possibly lysine, alanine,
and tyrosine.
RESEARCH ON WEEDKILLERS
P. D. GODDRIE
APPLEAND PEAR
The longterm trial concerning the influence of repeated applications of herbicides
on growth and fruit yield, started in 1963 in ten year old Golden Delicious and
Cox's Orange Pippin, was continued in 1965. As yet, no clear differences have been
found in yield and growth with the several methods of weed control:
A. chemical weed control without soil cultivation,
B. mechanical weed control,
C. chemical weed control with soil cultivation.
To get good yield and growth, cultivation of the soil does not seem to be necessary.
Applications of herbicides can be made over a number of years without damaging
the crop.
In 1965 two new longterm trials were started under Golden Delicious and Winston
on MIX and James Grieve on MM 106. The following herbicides and dosages will be
used under these varieties each year: Simazin, Atrazin and AAkarmex: 3, 5 and 8
kg/ha, and Prefix: 60, 80 and 100 kg/ha.
In 1965 stunting of the growth of Golden Delicious and Winston was seen with
Atrazin in a dosage of 8 kg/ha.
In the experiment with Hyvar-X, started in the spring of 1964, damage was seen
in 1965 for the treatments with 20, 25 and 40 kg/ha. Growth of the trees was very
vigorous, however.
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CONTROL OF CREEPING THISTLE (Cirsium arvense)

A new experiment concerned the control of creeping thistle under eight year old
Golden Delicious and Précoce de Trévoux. As shown in Table 30 (p. 94), very good
control was obtained with Farabin, Orga-3015 and combinations of AAmitrol or
Weedazol-TL with AAherba 2,4-D Amine. No damage to the trees was observed.
CONTROL OF COLTSFOOT (Tussilago farfara)

To control coltsfoot under eight year old Doyenné du Cornice, Prefix was applied
at one-month intervals from the end of January until the end of April. In May,
applications of Farabin and Weedazol-TL + AAtussil were made.
The best control of coltsfoot was obtained from Prefix, applied in March/April. The
effect of the other herbicides was insufficient.
Prefix caused a little yellow coloration of the leaf margins.
CONTROL OF BROAD-LEAVED DOCK (Rumex obtusifolius)

Prefix applied on 1 April 1965 gave good control of broad-leaved dock. A good
result was also obtained with AAcombin. The effect of AApropion-4, Orga-3015 and
Weedazol-TL + AAherba 2,4-D Amine was insufficient.
No damage to the trees was observed.
SOUR CHERRIES (Morellos)

As shown in Table 31 (p. 95), good control of couch-grass under sour cherries was
obtained only with AAmitrol or Weedazol-TL -r Simazin.
STRAWBERRIES

As shown in Table 32 (p. 96), yield was not affected by Orga-3000 or DuPont 634.
Good control of annual weeds was obtained with DuPont 634 and applications of
Simazin in autumn and spring. Yield expressed per ha was 472 kg higher in the
non-cultivated area than in the cultivated area.
Two experiments are being done to study the effect of charcoal. No results have yet
been obtained.
In July 1964 a trial was started to compare chemical and mechanical weed control.
Cost were not appreciably lower in the chemical part of the trial.
Young runnerplants in a one year old strawberry plantation were killed by two
applications of ZVi liter/ha Gramoxone. Good results were also obtained with
Weedazol-TL and AAmitrol, neither of which has yet been approved for use with
strawberries.
RASPBERRIES

On 3 May 1965 a longterm trial was started to compare weed-control methods in
raspberries.
Hardly any differences were found in 1965.
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RED CURRANTS

The same trial as applied to raspberries was started for red currants. As shown in
Table 33 (p. 98), the best growth was obtained with treatments omitting cultivation.
As can be seen in Table 34 (p. 98), good growth of currant cuttings was obtained
with the treatment using 3 kg/ha Simazin without soil cultivation. The weight of
the leaves was also highest with this treatment. It seems feasible to spray with
Simazin shortly after planting of the cuttings. Because the 3 kg dose of Simazin
keeps the soil free of weeds during the growing period, soil cultivation can be
omitted without affecting the growth of the cuttings.

MYCOLOGICAL RESEARCH
G. S. ROOSJE and D. MULDER
APPLEAND PEAR SCAB (Venturia inaequalis (Cke) Wint. andV.pirina Aderh.)

Observations on the maturation of perithecia and ascospores were made as in
previous years. Mature ascospores were found on 23 March. Between 23 March and
29 October, 50 infection periods occurred. The overwintering of scab in the conidial
stage on fruit buds appeared to be very rare.
Dodine (0.09% Melprex) sprayed after bloom caused russeting on Golden Delicious
and Cox's Orange Pippin. This phenomenon did not occur when 0.02"/o Tuzet was
added to the dodine spray.
Infection trials carried out on rootstock M I I on a stoolbed, showed a dose resemblance between the scab-controlling effect of 0.1°/o Delan (dithianon), applied 24
hours after the beginning of the infection period, and that of 0.15%> Orthocide 83
(captan), which was insufficient.
APPLE MILDEW (Podosphaera leucotricha (Ell.et Ev.) Salm.)

The fungicidal action of some new compounds was tested by means of a glasshouse
evaluation method. The new compounds were less effective than the standard mildew
fungicides such as Karathane (dinocap).
In 1964 a field trial on Jonathan was carried out to test the efficacy of 6-azauracil
against apple mildew. In the spring of 1965 the trees treated in 1964 with 6-azauracil
had ten times less infection source of apple mildew than trees on which mildew
was controlled with Karathane.
However, the application of 6-azauracil in 1964 caused a 50°/o reduction of yield in
1965 as a consequence of decreased flower-bud formation.
A trial performed in 1965 showed the effect of 12.5 ppm act. ingredient 6-azauracil
used at 10-12 day intervals for mildew control to be similar to that of 0.1°/o Karathane (250 ppm act. ingredient).
Greater intervals between sprays or lower dosages lessened degree of mildew control.
Severe damage to the shoots was caused by 25 ppm 6-azauracil; half this dose gave
light injury. The safe margin between good mildew action and no phytotoxicity is too
narrow for 6-azauracil to be suitable for practical application.
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GLOEOSPORIUM-FRUIT ROT (Pezicula malicorticis (Jacks.) Nannf. and. P. alba Guthrie)

No relationship could be found between the infection source of Pezicula malicorticis
and P. alba on the bark of Golden Delicious apple trees and the degree of Gloeosporium-fruit rot.
In two fruit samples (Golden Delicious), originating from two orchards, 67.8% and
4.4"/o of the fruits showed Gloeosporium-fruit rot on 17 March 1965. The latter
sample was kept in storage until 19 July; then the percentage of fruits showing
Gloeosporium-rot had increased to 70.6, indicating that the fungus, in this case
P. alba, can remain in a latent phase for at least nine months.
In a 1964 field trial, 0.25n/o Phaltan 50 had given somewhat better control of
Gloeosporium-fruit rot than 0.25% Orthocide 50 but Golden Delicious fruits treated
with Phaltan showed rather severe injury.
A special formulation of tecoram (0.25°/oAAteck spec, form.) seemed to have slightly
less effect against Gloeosporium-fruit rot than captan, but this tecoram had a
clearly better effect against fruit rot caused by other fungi.
APPLE CANKER (Nectria galligena Bres)

Weather conditions during 1965 were favourable for the development of canker.
From the pattern of occurrence of the disease in a one year old nursery it was
deduced that spores transported by wind over a distance of more than 100 meters
from a heavily infected standard orchard were the main cause of infection (Figs. 15
and 16). Series of inoculations with mycelium carried out on two year old Cox's
Orange Pippin on M I V under a shelter and in the open showed that rain has a
stimulating effect on the growth of the canker (Table 35, p. 109). Moreover, the
date of infection was of importance in connection with the amount of wilting of
lateral shoots taking place below and above the inoculation site. Inoculation on 21
April gave maximum wilting. Under shelter the distance over which wilting occurred
was the same below and above the site of inoculation, whereas in the open very little
wilting occurred below the inoculation (Table 36. p. 109).
Nectria galligena Bres. was isolated from the wood below these artificial cankers
(open air, inoculated 21-4-1965) at a distance of more than 20 cm. Experiments on
control by spraying showed that two sprayings with 0.3°/o of a copper mercury
compound can give good control (Table 37, p. 111). In another experiment one
spraying with 0.5°/o copper oxychloride and 0.3"Vo copper-mercury on 17 November
gave good control.
Treatment of cleaned wounds with various compounds containing mercury gave
promising results, the highest percentage of cured wounds after eighteen months
being 70 (Table 38, p. 112). The product giving the best results also had the strongest
phytocidal effect.
CHERRY LEAF SPOT ON MORELLOS (Blumeriella jaapii (Rehm.) v. Arx = Syn. Coccomyces
hiemalis Higgins)

In 1965 cherry leaf spot caused severe damage to morellos in the southeastern part
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of The Netherlands (Fig. 17). Sweet cherries were also sometimes severely attacked.
As in 1964, apothecia with ascospores could readily be found in the spring of 1965,
when ascospores were seen between 23 April and 1 June. In the period from 13 May
until mid-June, winter conidia were also observed.
In a field trial carried out by Mr. J. W. Wijshoff of the Horticultural Extension
Service at Roermond, four sprays between 20 May and 18 June with 0.07°/o Delan
(dithianon) or 0.06%>Melprex (dodine) led to good control of cherry leaf spot.
Inoculation experiments showed that infection could take place at temperatures
between 5° C and 25° C; the required leaf-wetness period amounted to 12 hours or
even less.
LEAFSPOT DISEASE ON POPLAR (caused by Marssonina species)

The wet season of 1965 was also very favourable for the occurrence of Marssonina
on poplars.
Ascospores of Drepanopeziza populorum were found from 14 April on.
The first new lesions on poplar leaves were detected on 20 May.
Inoculation experiments showed that the leaves of poplar (Populus nigra italica)
can be infected at any stage of their development. Infection by conidia can occur
between 1° C and 25° C. The leaf-wetness period required for infection is very short
(see Table 39, p. 115).
A field trial on the control of poplar leaf spot, in which sprays were applied at
fortnightly intervals between 12 May and 14 September 1965, showed that 0.06°/o
Delan (dithianon) was most active of the fungicides tested (Table 40, p. 116).
ENTOMOLOGICAL RESEARCH
D. J. DE JONG
Field trials with virusses pathogenic to Tortricids require study of mass rearing of
the hosts on leaves and semi-synthetic diets with and without leaf-powders.
Some insecticides were tested against Adoxophyes reticulana; in a field trial the
newly-settled larvae of Lepidosaphes ulmi L. were controlled by azinfos-methyl after
the „sensitive period" of the fruit trees.
The winged females of Trichogramma embryophagum cacoeciae Marshal, originating
from Archips rosana eggs but bred for two years in Sitotroga eggs, did not parasitize
Archips rosana eggs in field and laboratory experiments. In such experiments they
still accepted other Tortricid eggs.
Systematic sampling of the biocoenosis is carried out in orchards used for testing
selective or harmful sprays.
In the orchard at Kloetinge the intended selective spray program could not be
carried out because of a heavy infestation of the scale Lepidosaphes ulmi L. The
samples showed that the sprays with azinfos-methyl and demeton-S-methyl were
harmful to the indifferent and useful insects in the orchard.
In the trial at Lienden, for the second year no insecticides were used. The fruit
tree red spider mites were controlled by one application with tetrasul. Apple scab
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and mildew were controlled by 14 applications with captan and 6 with Wepsyn.
This spray program was less harmful to useful insects, as shown by the sampling of
the biocoenoses. However, according to the variety, 9 to 34"Vo of the fruits were
damaged by insects. In the spring, up to 29%> of the Tortricid caterpillars were
parasitized; the low parasitization in the summer increased again in August.
In the orchard at Serooskerke, no insecticides were used; the fruit tree red spider
mites are naturally regulated and held at a low population level. In spring, the
caterpillars were parasitized up to 30%>by Hymenopterous parasites.
In the young apple orchard at Deil, too, no insecticides were used, but there is
still no natural regulation holding the mite population at a low level. Up to 31 °/o
of the caterpillars were parasitized in the spring.
No new selective pesticides have been discovered, but the method of application will
be altered. More attention will be paid to local greasing of trunks, application to the
soil of systemic insecticides, and strip treatments with pesticides.
M. van de Vrie obtained satisfactory control of the green apple capsid (Lygus pabulinus L.) with the following insecticides: DDT, diazinon, malathion, and Undeen.
Inferior results were obtained with carbaryl, endosulfan, and dimethoate.
ACAROLOGICAL RESEARCH
M. VAN DE VRIE
Of the acaricides tested, only dicofol (0.125%> Kelthane) proved to be effective
against a field strain of Panonychus ulmi that had developed resistnce to tetrasul.
The mildew fungicides binapacryl (Acricid) and oxythioquinox (Morestan) were
also effective.
In a field trial started in 1964, the population dynamics of Panonychus ulmi and the
predatory mite Typhlodromus pyri SCHEUTEN were studied. This predatory mite
was found capable of preventing a buildup of P. ulmi populations. Both species
remained present in low densities, probably due to the preference of T.pyri for the
juvenile stages of the prey.
Studies on the regulatory influence of the predacious bug Anthocoris nemorum
showed that this species has a preference for the young instars of aphids. High
densities of P. ulmi were remarkably reduced by this predator; however, at lower
densities of the prey higher mortality and lower reproduction rates of the predator
were found in semi-field and laboratory trials.
The efficiency of the Stuttgart funnel method for the study of the influence of
pesticides on the biocoenosis of apple trees was examined (Table 41, p. 128). The
figures obtained indicate that four funnels per tree can give a reliable impression
of the effect of the pesticides.
Repeated applications of Wepsyn and binapacryl prevented Aphelinus mali from
developing to such densities that its influence on Eriosoma lanigerum could become
economically important. Wettable sulphur and dinocap were less toxic to A. mali;
this contributed to the biological control of E. lanigerum by A. mali.
Several pesticides (parathion, mevinfos, TEPP, and dinocap) proved to be highly
toxic to predatory mite (Typhlodromus pyri SCHEUTEN); some were less toxic
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(Menazon, oxythioquinox, binapacryl and Undeen), and some showed no toxicity
(dicofol, trichloorphon, and Wepsyn) after one application.
E C O N O M I C S IN FRUIT G R O W I N G

R. K. ELEMA
STRAWBERRIES UNDER PLASTIC TUNNELS

In the central and southern parts of The Netherlands some growers cover a portion
of their strawberry plants in the spring with tunnels of transparent plastic to advance the harvest about 10 days. The extra costs of this culture above expenditures
for the normal outdoor crop were determined. Per are, these extra costs amount
to about 81 Dutch florins (Table 42, p. 133), i.e. for a yield of 10O kg per are the
extra production costs are 80 Dutch cents per kg.
STRAWBERRIES IN COLD HOUSES

On many small-fruit holdings cold houses have been build to grow strawberries that
ripen in the month of May. In 1965 a start was made on collecting yield data of this
culture. The mean yield was 2.1 kg/m 2 , which gave an average auction turnover
of 10.20 Dutch florins per m 2 (Table 43, p. 134). This means that on the average there
was a small profit. Yet on many holdings this crop may give a reasonable improvement of the labour income, because of the many hours spent on this crop in the
winter.
COSTS OF GRUBBING OBSOLETE ORCHARDS

Since at present many bush-tree orchards (about 300 trees/ha) are grubbed, estimates
have been made of the grubbing costs in this type of orchard.
Generally, the trees and stubs are grubbed out of the soil by a contract-worker with
a bulldozer. The rest of the work may be done either by the grower or by a contractworker. In both cases the costs are about 1200 Dutch florins per ha Table 44, p. 137).
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PUBLIKATIES IN 1965

Ir. J.VAN OER BOON en Ir. P. DELVER

De stikstoftoestand van onze vruchtbomen en het natte jaar. De Fruitteelt 1965,
55 (39): 1178.
Ir. C. P. DALEBOUT en P. D. GODDRIE

Chemische onkruidbestrijding bij groot fruit en klein fruit. De Fruitteelt 1965, 55 (7):
165-167.
Ir. P. DELVER

Onderzoek over de stand van aardbeien in Kennemerland. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 1965, 661: 1-99, in verkorte vorm tevens als Mededeling nr.
31 van het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond te Alkmaar.
Verslag van een potproef over de invloed van stikstof, opgenomen in verschillende
perioden, op de appelonderstam MIX. Rapport nr. 8 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
Betekenis van reservestikstof in vruchtbomen. Mededelingen van de Directie Tuinbouw 1965, 28 (11): 574-583.
Bodembehandeling en plantevoeding in de fruitteelt. Landbouwkundig Tijdschrift
1965, 77 (21): 799-810.
Ir. P. DELVER enJ.OELE

Verslag van een potproef over de invloed van stikstof, grasbegroeiing en vochtvoorziening op de appelonderstam MIX. Rapport nr. 7 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
Ir. R. K.ELEMA

De teelt van aardbeien onder plastic kappen. Groenten en Fruit 1965, 20 (29): 1253.
Nog iets over de fruitteelt in Engeland. De Fruitteelt 1965, 55 (4): 86-87.
Wat kost de bodemverzorging? De Fruitteelt 1965,.55 (17): 496-497.
Rooikosten van hoogstam- en struikvormboomgaarden. De Fruitteelt 1965, 55 (45):
1326-1327.
P. D. GODDRIE

Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt. Mededeling nr. 5 van het Proefstation
voor de Fruitteelt in de volle grond. Februari 1965.
Onkruiddag van de Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O. De Fruitteelt 1965, 55 (14):
392-393.

Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt. Tuinbouwgids 1965: 240-241.
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Chemische onkruidbestrijding in de kleinfruitteelt. Mededelingen van de Directie
Tuinbouw 1965, 28 (7/8): 395-397.
Drs. D. J.DEJONG

De activiteit van eiparasieten van het geslacht Trichogramma in boomgaarden.
Netherlands Journal of Plant Pathology 1965, 71 (2): 58.
Drs. D. J.DEJONG enA. VAN FRANKENHUYZEN

Cnephasia longana, een beschadiger van de scheuttoppen van fruitgewassen.
(Cnephasia longana damaging shoots of fruit plants.) Netherlands Journal of Plant
Pathology 1965, 71 (4): 124-125.
Drs. D. J.DEJONG,H. BEEKEen H.J.WONDERGEM

Bestrijding van de vruchtbladroller Adoxophyes reticulana Hb. Mededelingen van
de Directie Tuinbouw 1965, 28 (11): 539-542.
H. F.A. DE LANGE, Ir. M. BAKKEREN en Dr. D. MULDER

Herfstbespuitingen tegen kanker. De Fruitteelt 1965, 55 (39): 1185.
G. MATHYS en M. VAN DEVRIE

Etude comparative des méthodes de recensement de l'Acarien rouge Panonychus ulmi
Koch. Entomophaga 1965, 10 (3): 265-271.
Dr. D. MULDER

Vruchtboomkanker is te voorkomen. Groenten en Fruit 1965, 21 (15): 673.
De bestrijding van vruchtboomkanker in nieuwe banen. Betuws Tuinbouwblad 1965,
23 (15): 4-5.
Kanker bij vruchtbomen. Kali 1965, 7 (maart): 71-76.
Kankerbestrijding in boomkwekerijen. De Plantenbeurs 1965.
A. A.VAN OOSTEN

Zit er perspectief in het mechanisch oogsten van zwarte bessen ? Groenten en Fruit
1965, 21 (18): 793.
Ir. B. ROELOFSEN

Teeltmethoden die de aanvoer van verse aardbeien over het gehele jaar mogelijk
maken. Mededelingen van de Directie Tuinbouw 1965, 28 (1): 21-28.
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Een beschouwing over de kleinfruitteelt in Nederland. Zeeuws land- en tuinbouwblad
1965, 53 (2773): 322-325.
Teelt van kleinfruit op akkerbouwbedrijven. Plattelands Post 1965, 21 (46): 50, 52.
Ir. G. S. ROOSJE

Der Apfel- und Birnenanbau in Holland. Der Landwirt 1965, 19 (24): 815-817 en 19
(25): 845-847.
Ir. G. S. ROOSJE en Dr.A. F. H. BESEMER

Spuiten tijdens de bloei? De Fruitteelt 1965, 55 (18): 538-539.
Waarnemingen en onderzoek over appelmeeldauw in Nederland van 1953 tot 1963.
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 1965, 654: 1-154.
Ir. G. S. ROOSJE en H. J.MANDERSLOOT

Bestrijding van bladvlekkenziekte (Marssonina) bij populierewindschermen. De Fruitteelt 1965, 55 (7): 161-162.
Ir. G. S. ROOSJE en Ir. S. J.WERTHEIM

De fruitteelt in Denemarken en Zweden. De Fruitteelt 1965, 55 (6): 132-134, 140.
G. TOORENAAR

Top of flop? De Fruitteelt 1965, 55 (50): 1492-1493.
De teelt van pruimen aan draad. Tuinbouwgids 1965: 220.
Dr. J.TROMP

Fysiologie en fruitteelt. Mededelingen van de Directie Tuinbouw 1965, 28 (6): 323-329.
M. VAN DEVRIE

Levenswijze en bestrijding van wantsen in de fruitteelt. De Fruitteelt 1965, 55 (7): 160.
Relaties tussen de prooi Metatetranychus ulmi Koch en de predator Typhlodromus
potentillae Garman (Acari). Entomologische Berichten 1965, 25 (7): 139.
Ir. S. J.WERTHEIM

Fruit- en onderstammensortiment in Nederland. Mededelingen van de Directie
Tuinbouw 1965, 28 (3): 152-161.
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Spurtypes. De Fruitteelt 1965, 55 (3): 60-62.
Chemisch dunnen. Zeeuws Fruittelersblad 1965, 21 (4): 108.
Chemisch dunnen met carbaryl. De Fruitteelt 1965, 55 (19): 570-571.
Ervaringen met de chemische dunning in 1965. De Fruitteelt 1965, 55 (50): 1502-1504.
Ir.S. J. WERTHEIM en G. TOORENAAR

Een proef met zwakke onderstammen. De Fruitteelt 1965, 55 (43): 1278-1279.
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