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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 f 10,— per jaar,
voor rechtspersonen minimaal
f 25,— per jaar.
Bijdragen kunnen onder vermelding van „begunstiger" worden
gestort op postgironummer 495017
ten name van Proefstation voor
de Fruitteelt te Wilhelminadorp.
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De foto's in dit verslag werden gemaakt door het Ministerie van Landbouw en
Visserij, 's-Gravenhage met uitzondering van foto 24, welke door de fotograaf
van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen werd
gemaakt.

TER INLEIDING

Met dit jaarverslag wordt een tweeledig doel nagestreefd, namelijk het geven van
een beknopt overzicht van de gang van zaken op het Proefstation en het vermelden
van een aantal resultaten van het onderzoek.
Zoals uit het verslag blijkt vonden in 1963 enige belangrijke personeelsmutaties
plaats. Hierdoor kon een begin worden gemaakt met intensivering van het algemeen fruitteeltkundig onderzoek, terwijl ook een aanvang werd gemaakt met
bedrijfseconomisch onderzoek.
Voor de eerste maal werd ook een onderzoeker in het rivierkleigebied gedetacheerd.
Het onderzoekprogramma onderging in het verslagjaar weinig wijzigingen. In het
bijzonder blijven de aandacht vragen de relatie groei-vruchtbaarheid, de stikstofbemesting, de bodembehandeling, toetsen van de waarde voor producent en
consument van nieuwe rassen van appel, peer en pruim, onder- en tussenstammen,
chemische onkruid bestrijding, boomvormen, snoei en de bestrijding van een aantal ziekten en plagen, o.a. in het kader van het onderzoek over harmonische bestrijding.
De coördinatie van fruitteeltkundig onderzoek vanuit het Proefstation werd in
1963 geïntensiveerd. Met vertegenwoordigers van de Rijkstuinbouwconsulentschappen werd regelmatig vergaderd ter bespreking van problemen en resultaten
van onderzoek.
Met verscheidene instellingen en organisaties, in het bijzonder de Rijkstuinbouwconsulentschappen, werden nuttige en aangename contacten onderhouden.
Gaarne wordt dank gebracht aan allen die in het afgelopen jaar in enigerlei vorm
hun steun en medewerking aan het Proefstation gaven.

Ir.J.J.VAN HENNIK, Directeur.
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BESTUUR
In de samenstelling van het Bestuur kwam een wijziging door het overlijden op 9 februari 1963
van de heer J. 0- C. LENSHOEK te Kloetinge. De heer LENSHOEK had vanaf de oprichting
van het Proefstation in 1954 zitting in het Bestuur namens de Kring Zeeland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Ook reeds gedurende vele jaren voordat de „Vereniging
Zeelands Proeftuin" overging in het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond had de
heer LENSHOEK deel uitgemaakt van het Bestuur van genoemde Vereniging.
In de vakature, die in het Bestuur door het overlijden van de heer LENSHOEK ontstond, werd
op 27 juni 1963 voorzien door de benoeming van de heer D. J. KARDUX te Steenbergen.
Het Bestuur kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen, namelijk op 26 februari
en op 17 oktober.
BEGUNSTIGERS
Het aantal Begunstigers van het Proefstation nam in de loop van het verslagjaar toe van
135 tot 158.
PERSONEEL
De vroegere chef van de proeftuin te Wilhelminadorp, A. PROVOOST overleed op 11 juni 1963.
Hij vervulde de functie van tuinchef tot aan zijn pensionnering in 1944.
Dr. Ir. J. BUTIJN, die van 1948 tot 1961 was belast met het bodemkundig onderzoek bij aanvankelijk het „Laboratorium van Zeelands Proeftuin" en later bij het Proefstation, overleed
op 15 november ten gevolge van een tragisch ongeval. Vanaf 1961 was Dr. BUTIJN werkzaam
bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen, door welk instituut
hij reeds vanaf 1956 bij het Proefstation was gedetacheerd.
Op 1 januari 1963 werd Dr. D. MULDER als onderzoeker aangesteld door het Proefstation en
gedetacheerd bij de Proeftuin „Boom en Vrucht" te Kesteren om aldaar onderzoek te verrichten over het optreden en de bestrijding van vruchtboomkanker. Het onderzoek van
Dr. D. MULDER wordt mede gesteund door de Stichting „Boom en Vrucht" te Kesteren, de
Stichting tot Verbetering van de Fruitcultuur te Geldermalsen en de Stichting „Stichtse
Fruittuin" te Werkhoven.
Op 1 mei 1963 verliet Mej. Dr. A. POST het Proefstation wegens haar benoeming tot Directrice van de Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes „Huis te Lande" te Rijswijk.
In de vakature van fruitteeltkundig onderzoeker kon per 1 november 1963 worden voorzien
door de aanstelling van Ir. S. J. WERTHEIM.
Op 1 december 1963 werd Ir. R. K. ELEMA door het Landbouw-Economisch Instituut te
's-Gravenhage bij het Proefstation gedetacheerd voor bedrijfseconomisch onderzoek.
Van het wetenschappelijke hulppersoneel vertrok de assistent bij de afdeling kleinfruit
G. J. MANNEKE per 1 maart. Hij werd per 4 maart opgevolgd door de assistent A. A. VAN
OOSTEN.

De assistent bij het biocoenotisch onderzoek F. A. POLS, die door de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek bij het Proefstation was gedetacheerd, verliet het Proefstation
op 15 maart wegens aanvaarding van een werkkring in Engeland.
De functie van de assistent W. REMEIJNSE werd wegens langdurige ziekte van 2 mei tot 30
september waargenomen door A. KLOOSTERMAN.
Op 1 juni trad Mej. J. C. OVAA als analiste bij het fysiologisch onderzoek in dienst van het
Proefstation.
De typiste Mej. A. M. LEYS nam per 1 mei ontslag; zij werd op 9 september opgevolgd door
Mej. A. G. MARKUSSE.
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A f b . 1 De slechte toestand van de windschermen van populier trok in 1963 zeer de aandacht Op de foto
Italiaanse populier voortijdig ontbladerd na ernstige aantasting door de schimmel Marssonina
Fig. 1 The poor condition of the poplar wind screens in 1963. Italian poplars showing premature leaf fall
after severe infection by the fungus Marssonina

Mej. W. D E W I T T E en M e j . J. J. H. S C H O U T E N namen r e s p e c t i e v e l i j k per 30 juni en per 13

september ontslag uit de huishoudelijke dienst.
Van het tuinpersoneel w e r d A . DE W I T T E per 12 juni en J. DE SCHIPPER per 29 november
opgeroepen voor de vervulling van militaire dienstplicht. In de vakature van A . D E W I T T E
w e r d op 1 juni voorzien door de aanstelling vanW. N I E U W E N H U Y Z E N .
De volontair J. J A N S E , dieals zodanig vanaf 5 september 1960in de proeftuin te Wilhelminadorp werkzaam w a s ,aanvaardde op 1 april 1963een werkkring buiten het Proefstation
Van 4 juni t o t 25 oktober 1963 verleende M e j .A. E. TERKUILE, candidate biologie te Leiden,
medewerking aan het acarologisch onderzoek.
Evenals in voorgaande jaren brachten enkele studenten van de Landbouwhogeschool t e
Wageningen en een leerling van de G. A . van Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord
voor kortere of langere tijd hun praktijktijd in het laboratorium of in de proeftuinen door.
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GEBOUWEN EN INRICHTING
De gebouwen van hetProefstation werden nog juist voor heteinde van hetjaar uitgebreid
met een Venlo warenhuis van 800m2oppervlak opde proeftuin voor kleinfruit te Kapelle.
Deze kas zal dienen voor onderzoek over endemonstratie van de aardbeiteelt onder staand
glas. Debouw van ditwarenhuis werd mogelijk gemaakt doordat een belangrijke bijdrage in
de bouwkosten van deVeilingsvereniging Kapelle-Biezelinge en Omgeving werd ontvangen.

PROEFTUINEN
De proeftuin te Wilhelminadorp werd in hetvoorjaar van 1963 uigebreid meteen proefveld
over bodembehandeling bij peren (zieafb. 2,blz. 14), terwijl in hetzelfde voorjaar ooktwee
proefvelden over deinvloed van tussenstammen bij peer werden geplant.
Voorts werd eenproefveld metappel en peer geplant ter bestudering vanhet effect van
diepe grondbewerking. Tenslotte werd de collectie te beproeven rassen vanappel, peer en
pruim verder uitgebreid.
In hetnajaar van 1963 werden reeds voorbereidingen getroffen voor de verdere uitbreiding
van deproeftuin inhetplantseizoen 1963/1964.
BUITENLANDSE REIZEN
Op 22april bezocht Ir. B. ROELOFSEN samen met Mej. Ir. H.G. KRONENBERG van het Instituut
voor deVeredeling van Tuinbouwgewassen het„Centre de Recherches Agronomiques"van
het C.T.I.F.L teVersailles (Frankrijk) enhetProefstation van deF.N.P.P.T. te Saint Germain
en Laye, om kennis te nemen vande werkwijze inzake het verkrijgen, vermeerderen en
distribueren van virusvrij aardbeiplantgoed. Daarop aansluitend werd op25en26april deelgenomen aan„Journées Internationales de Fraise" te Plougastel-Daoules (Frankrijk).
Ir. G.S.ROOSJEen M. VAN DEVRIE namen op7 mei deel aan hetXVde Internationaal Symposium over Fytofarmacie enFytiatrie te Gent (België).
Van 1totenmet 5juli werd door Ir. B. ROELOFSEN enA.A. VAN OOSTEN metde ledenvan
de Werkgroep Kleinfruit een studiereis gemaakt naar West-Duitsland. Naast een bezoekaan
de „Höhere Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau" te Osnabrück en het „SenganaGenossenschaft" te Hamburg werd aandacht besteed aaneengroot aantal proef- en praktijkpercelen van kleinfruit gewassen o.a. te Hohenhorn, Rinteln enhetgebied Nord Rhein/Westfalen.
Van 1tot5 juli bezocht Ir. P. DELVER het Noord-Duitse fruitteeltgebied „Das Alte Land"
teneinde zich te oriënteren over de bodemkundige omstandigheden vande fruitteelt in dat
gebied en voor het brengen van een bezoek aan „Obstbauversuchsanstalt" te Jork.
Van 11augustus tot4 oktober maakte M. VAN DEVRIE eenstudiereis naar de Verenigde
Staten van Noord-Amerika en Canada voor eenoriëntatie over het acarologisch onderzoek
aldaar. Hijnam van 1tot8 september deel aande„1stInternational Conference onAcarology" teFort Collins (Colorado), U.S.A.
Kennismaking methetfruitteeltkundig onderzoek in Frankrijk en metde modernisering en
de uitbreiding van defruitteelt, inhetbijzonder van appel enpeer, indatland was hetdoel
van een studiereis van30augustus tot 17 september, waaraan Ir. J.J. VAN HENNIK, Ir.G.
S. ROOSJE enG.TOORENAAR deelnamen. Eengedeelte vande reis werd meegemaakt door
Dr. D. W. STOLP, P. A. SPOOR, Ir. R. K. ELEMA en A. VANOOSTEN. Tijdens het verblijf in

Frankrijk nam Ir. ROOSJE van 2tot7 september nog deel aan een internationaal symposium
over „Epidemiology andBiometeorology of Fungal Diseases of Plants", dat te Pau werd
gehouden.
i
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Afb. 2 Het nieuwe bodembehandelingsproefveld met peren in de proeftuin te Wilhelminadorp
Fig. 2 The new soil management trial with pears in the experimental orchard at Wilhelminadorp

Dr. TROMP woonde op 3 en 4 september op verzoek van de Studiegroep Nachtvorst het
„Internationales Agrarmeteorologisches Treffen" te Landquart en Davos (Zwitserland) bij.
Van 9 tot 14 september maakte Drs. D. J. DE JONG een studiereis naar West-Duitsland. Hij
bracht een bezoek aan „Institut für biologische Schädlingsbekämpfung" te Darmstadt, waarna hij van 11 tot 14 september deelnam aan een symposium te Stuttgart, georganiseerd door
„Commission Internationale de Lutte Biologique" (C.I.L.B.).

VOORLICHTING
Op 26 juni werd te Kapelle een ontwikkelingsdag voor Begunstigers van het Proefstation
georganiseerd. De daar behandelde onderwerpen hadden betrekking op de teelt van kleinfruit.
Ook werd die dag een bezoek gebracht aan de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle.
Op 9 mei en 28 november werden te Utrecht bijeenkomsten gehouden met fruitteeltassistenten

14

van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Daarbij werd in het bijzonder aandacht geschonken
aan de onderstammenkeuze voor appel en peer.
Op 28 februari werd te Utrecht door het Proefstation een bijeenkomst met onderzoek-medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in
het teken van tussenstammen bij appel en peer.

VOORDRACHTEN
Ir. P. DELVER
Bemesting van zandgronden - 3 januari te Eindhoven, N.F.O. Afd. Oost Noord-Brabant.
Bodembehandeling in de fruitteelt - 11 januari te Goes, N.F.O. Kring Zeeland.
Bodembehandeling in de fruitteelt - 22 januari te Hoofddorp, N.F.O. Kring Rijn- en Amstelland.
Bodembehandeling in de fruitteelt - 26 februari te Wemeldinge, Fruitteeltstudieclub Wemeldinge.
De uitspoeling van stikstof - 9 april te Goes, Fruitteeltstudieclub Goes.
Aspecten van het stikstofonderzoek in de fruitteelt - 29 oktober te Wageningen, Stafbijeenkomst I.B. en I.B.S.
P. D. GODDRIE

Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt - 9 januari te Schore, Fruitteeltstudieclub Schore.
Ervaringen met chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt in 1962 - 10 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag onkruidbestrijding, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt - 11 februari te Steenbergen, Fruitteeltstudieclub Steenbergen.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt - 13 februari te Eist, N.F.O. Afd. Eist en Fruitteeltstudieclub.
Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt - 6 maart te Oostburg, Fruitteeltstudieclub
Oostburg.
L. GOEDEGEBURE

De teelt van aardbeien - 5 maart te Koewacht, Studieclub Koewacht.
De snoei van rode bessen - 20 maart te Kloetinge, Studiegroep Kloetinge.
Mededelingen over proeven in de kleinfruit-proeftuin - 22 maart te Kapelle, Ontwikkelingsdag voor kleinfruittelers.
Aardbeienteelt - 3 december te Zierikzee, N.F.O. Afd. Schouwen-Duiveland.
Drs. D. J. DE JONG

Bestrijding van Tortricidae; mogelijkheden en problemen bij de gecombineerde biologischchemische bestrijding - 2 juli te Wilhelminadorp, Afd. Toegepaste Entomologie der Nederlandse Entomologische Vereniging.
Populationsschwankungen bei Tortriciden - 11 september te Stuttgart (Duitsland), Symposium
C.I.L.B.
The effect on autochtonous egg parasite (Trichogramms) on the population density of Cacoecia rosana in orchards - 11 september te Stuttgart, Symposium C.I.L.B.
Observations on integrated control in the experimental orchard „Albertinehoeve" near
Goes - 12 september te Stuttgart, Symposium C.I.L.B.
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Ir. B. ROELOFSEN

Economische perspectieven voor de kleinfruitteelt
16 januari te Dorst, Tuinbouwbond N.C.B.
17 januari te Zundert, Tuinbouwbond N.C.B.
25 januari te Ulvenhout, Tuinbouwbond N.C.B.
5 februari te Alphen, Tuinbouwbond N.C.B.
Actuele vraagstukken in de kleinfruitteelt - 26 juni te Kapelle-Biezelinge, Proefstationsdag
voor Begunstigers.
De teelt van kleinfruit in West-Europa - 29 november te Eist (O.B.), Coördinatie-Commissie
Fruitteelt.
Ir. G. S. ROOSJE

Mededelingen over het Gloeosporium-onderzoek - 10 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag Ziektebestrijding in de fruitteelt, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Schimmelziekten bij appel en peer - 23 januari te Terneuzen, N.F.O. Afd. Zeeuws-Vlaanderen.
Evalution of chemicals for apple mildew control in greenhouse experiments - 7 mei 1963 te
Gent (België), XVde Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie.
G . TOORENAAR

Snoeien en boomvormen - 22 januari te Hoofddorp, N.F.O. Kring Rijn- en Amstelland.
Snoeien en boomvormen - 14 februari te Hoorn, N.F.O. Kring Noord-Holland.
Nieuwe fruitrassen - 20 februari te Middelburg, N.F.O. Afd. Walcheren.
Nieuwe fruitrassen - 12 december te Heinkenszand, N.F.O. Afd. Heinkenszand.
Boomvormen - 18 december te Wilhelminadorp, Ver. voor Tuinbouwvakonderwijzers in Zeeland
en West-Noord-Brabant.
M.VAN DE V R I E

Prooi en predatorcorrelaties bij enige mijten op vruchtbomen - 2 juli te Wilhelminadorp, Afd.
Toegepaste Entomologie der Nederlandse Entomologische Vereniging.
Problems in the control of the fruit tree red spider mite (Metatetranychus uimi KOCH) in orchards in The Netherlands - 7 september te Fort Collins (Colorado) U.S.A., 1st International
Conference on Acarology.
BEZOEKERS
Het Proefstation ontving in 1963 in totaal 2044 bezoekers. In het laboratorium en in de proeftuin te Wilhelminadorp werden 1321 personen ontvangen, waarvan 711 uit het buitenland.
In de proeftuin te Kaplle-Biezelinge werden 723 personen rondgeleid, waarvan 97 uit het
buitenland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit de volgende landen:
Australië 2, België 288, Canada 1, Chili 1, Denemarken 81, Duitsland 159, Engeland 11,
Frankrijk 180, Israël 2, Italië 1, Japan 1, Joegoslavië 2, Kameroen 2, Nyassaland 1, Oostenrijk 25, Polen 2,Turkije 1,U.S.A. 4, Zuid-Afrika 2, Zweden 1,Zwitserland 47.
In het bijzonder wordt melding gemaakt van het bezoek van Prof. Dr. L C. P. KERLING met
wetenschappelijke medewerkers en studenten van de universiteiten te Amsterdam en Utrecht
alsmede van een groep studenten van de Landbouwhogeschool onder leiding van enige hoogleraren met hun wetenschappelijke staf.

16

De belangstelling van buitenlandse zijde nam vooral toe vanuit Frankrijk. Zowel in augustus
als in november werd een groep leden van de internationale, doch nog in hoofdzaak Franse,
fruitteeltorganisatie B.E.S.T. op het Proefstation ontvangen.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, DIENSTEN EN PERSONEN
Evenals in voorgaande jaren werd in het kader van commissies, studiegroepen en werkgroepen,
waarin het Proefstation is vertegenwoordigd, samengewerkt met verschillende instituten,
diensten, onderzoekers en fruittelers. Daarnaast werden ook de vele rechtstreekse contacten
met instellingen en personen op hoge prijs gesteld.
In samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen
werd een publikatie over voorlopige indrukken van nieuwe fruitrassen in 1963 uitgegeven.
Op deze plaats wordt in het bijzonder dank gebracht aan fruittelers-proefveldhouders, zonder
wiens medewerking het onderzoek in 1963 niet tot volle ontwikkeling zou zijn gekomen.

17

~w
DE P OEFTIHN TE WILHELMINADORP

Af
Ï*FW
•••

. U:

DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP
Ir. S. J. WERTHEIM EN G. TOORENAAR

ALGEMEEN
Het meest kenmerkende van het jaar 1963 is geweest, dat de temperaturen belangrijk lager
waren dan normaal. Aan de vorstperiode, die in december 1962 begon, kwam pas op 5 maart
definitief een einde. De snoei werd hierdoor ernstig bemoeilijkt.
In tegenstelling tot de verwachting bleek, dat door de langdurige en soms strenge vorst, bij
pit- en steenvruchten in de proeftuin geen schade was aangericht.
Ook tijdens de bloeiperiode was het weer over het algemeen koud. Vermoedelijk als gevolg
hiervan was de vruchtzetting bij enkele fruitrassen onvoldoende. Vooral Triomphe de Vienne
gaf een slechte oogst, maar ook Doyenné du Comice, Beurré Hardy en Schone van Boskoop gaven een te lage opbrengst.
Hoewel mooi weer in begin augustus en ook in oktober nog veel goed maakte, was de
kwaliteit van het fruit over het algemeen toch aan de matige kant. Vooral bij late rassen
als Golden Delicious, Jonathan en Winston op sterkere onderstammen dan M IX bleven veel
vruchten te klein en te groen.
Vermoedelijk als gevolg van het koude weer tijdens en kort na de bloei trad er bij Golden
Delicious bijzonder veel vruchtverruwing op.
Over het optreden van ziekten kan worden opgemerkt, dat schurft ten gevolge van de vele
regen in mei en augustus moeilijk was te onderdrukken. Van bladrollers en fruitmotje werd
daarentegen weinig hinder ondervonden. Ook appelmeeldauw en fruitspint bleken dit jaar
niet moeilijk te bestrijden te zijn. Bij de appelrassen Tydeman's Early Worcester en Ingrid
Marie werden in toenemende mate verschijnselen van kleinvruchtigheid geconstateerd. Bij
de oorzaak van deze kleinvruchtigheid wordt vooralsnog aan een virusziekte gedacht. De
aantasting van bladvalziekte in de windschermen van populier was bijzonder ernstig. Reeds
in de voorzomer liet de Italiaanse populier veel blad vallen, terwijl later in het seizoen ook
de Populus Vereecken ernstig werd aangetast.
Tengevolge van de langdurige winter werd de kunstmest pas eind maart uitgestrooid. Op
de jonge percelen werd tevens stalmest uitgegeven.
Eind maart kon ook begonnen worden met het inplanten van enkele nieuwe percelen, te weten;
een bodembehandelingsproefveld voor peer,
een proefveld met diepe grondbewerking voor appel en peer,
een tussenstammenproefveld voor peer,
een perceel met nieuwe rassen van appel, peer en pruim.
Voorts werden in het voorjaar de volgende nieuwe appelrassen geplant:
Beacon - Cheddar Cross - Elton Beauty - Erwin Baur - Greendale - Jonwin - Jonadel Miller's Seedling - Mio - Z 61 - Z 71 - Z 73 - Z 398 - Z 660.
De laatste vijf rassen zijn zaailingen, die door het I.V.T. te Wageningen zijn gewonnen.
Aan nieuwe pererassen werden geplant:
Rising Summer - Pina Americana - Butirra Précoce Morettini - Merton Pride - Coscia
Précoce - Aldinger Clapp's - Souvenir de Jules Guindon - Summer Champion - Butirra
Rosata - NY 7620 - Chapin.
Tenslotte werden nog de volgende pruimerassen geplant:
Huibers - Ariël - Blue de Belgique - Laxton's Beautyful - Blue Rock - Laxton's Cropper.
APPELONDERSTAMMEN-PROEFVELD
Op de proeftuin van het Proefstation werd in 1960/1961 een proefveld geplant met verschillende appelonderstammen.
Het doel van deze proef is een onderstam te vinden, welke een sterkere groeikracht van het
erop geënte ras veroorzaakt dan de M IX, maar een zwakkere groei dan de M II. De volgende
onderstammen werden in de proef opgenomen: M VIII, M IX, RG, M 26 en Manks Codlin.
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Afb. 3 Plattegrond van de proeftuin te Wilhelminadorp
Fig. 3 Ground plan of the experimental orchard at Wilhelminadorp
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TOELICHTING BIJ DE PLATTEGROND VAN DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP

OUDE GEDEELTE PROEFTUIN

1 - 4 Laboratorium, bedrijfsgebouwen, terrein voor potproeven e.d.
5 Peren op 21 kwee-typen, geplant 1928.
6a Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop op 16 M-typen, geplant 1926.
6b Proef over diepe grondbewerking bij appel, geplant 1952.
7 10 pruimerassen op 4 onderstammen, geplant 1934-1935.
8 4 pruimerassen op 12 onderstammen, geplant 1934 tot en met 1937.
9a 8 pererassen op kwee A, B en C, geplant 1935.
9b Boomvormenproef, geplant 1955.
10 6 appelrassen op 6 M-typen, geplant 1935 (omgeent in 1945, 1951 en 1952).
11 5 appelrassen op 4 M-typen (I, II, IV en XVI), geplant 1946.
12a Bestemd voor verscheidene onderzoekingen.
12b Bestemd voor verscheidene onderzoekingen.
12c Pere-onderstammen en tussenstamproef, 3 rassen op 5 kwee-typen en tussenstam
Beurré Hardy, geplant 1955.

MIDDELOUDE GEDEELTE PROEFTUIN

13 Perceel appels voor ziektebestrijdingsproeven.
14a Appelonderstammenproef, 4 rassen op 5 onderstammen (M IX, M VIM, M 26, RG en
Manks Codlin), geplant 1960/1961.
14b MM-onderstammenproef, 4 rassen op 4 MM-typen (104, 106, 109, 111), geplant

1960/1961.
15
16
17
18

Cultuurzorgenproefveld, Kuenen's Hof.
Bodembehandelings- en bemestingsproefveld met appel, geplant 1955/1956.
Boomvormenproef, Cox's O. P. en Golden Delicious op M IX en M II,geplant 1956/1957.
Boomvormenproef, Beurré Hardy en Doyenné du Comice op kwee A, 1956/1957.

NIEUWE GEDEELTE PROEFTUIN

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Bodembehandelings- en bemestingsproefveld met peer, geplant 1962/1963.
Pere-tussenstammenproef, 4 rassen met 5 tussenstammen, geplant 1962/1963.
Pere-tussenstammenproef, tussenstam verschillende lengte, geplant 1962/1963.
Boomvormenproef met 4 pruimerassen, geplant 1962.
Bestemd voor verscheidene onderzoekingen.
Pruime-onderstammenproef, 3 rassen op 4 onderstammen, geplant 1962.
Snoeiproef op Cox's Orange Pippin, geplant 1961/1962.
Ontbloemproef appel, geplant 1961/1962.
Bestemd voor verscheidene onderzoekingen.
Vergelijking mutaties van James Grieve, Jonathan en Schone van Boskoop, geplant
1963/1964.
K Proef over diepe grondbewerking bij appel en peer, geplant 1962/1963.
L Pere-onderstammenproef, geplant 1963/1964.
M Proeven in voorbereiding.
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Tabel 1. Appelonderstammenproef
Totale lengte van het éénjarige hout per boom in cm. Elk getal Is het gemiddelde van 12 bomen.
Table 1. Apple rootstock trial.
Total length of one year old shoots per tree in cm. Figures represent means of 12 trees.

Onderstam

Stark
Earliest

James
Grieve

Rootstock

M IX
Manks Codlin
M 26
RG
M II

1290
1320
1900
2100
3940

660
920
1060
1190
1300

Cox's
Orange
Pippin

Golden
Delicious

820
1970
1280
1400
3310

560
1290
1130
1160
1810

Gem. per
onderstam
Mean per
rootstock
830
1380
1340
1460
2590

De RG is een betrekkelijke zwakke onderstam, gevonden door de voormalige keurmeester
van de N.A.K.-B., W. J. ROBIJN

Als rassen werden gekozen: Stark Earliest, James Grieve, Cox's Orange Pippin en Golden
Delicious. Van elk ras komen twaalf bomen op elke onderstam voor.
In januari 1964 werd van elke boom het éénjarige hout gemeten om de groeiverschillen,
welke reeds zijn opgetreden, in cijfers vast te leggen. Ter vergelijking wordt ook de lengte
van het éénjarige hout van dezelfde rassen op M II vermeld. De bomen op M II zijn in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel, doch buiten de proef geplant. De resultaten van deze onderstam zijn dus niet geheel vergelijkbaar met de andere onderstammen. De resultaten van de
metingen zijn vermeld in tabel 1, de metingen van de rassen op M VIII zijn niet opgenomen, omdat deze bomen een jaar later werden geplant dan de overige proefbomen.
Wat betreft de onderstammen kan de volgende reeks opgesteld worden van zwakke naar
sterkere groeikracht.
M IX - M 26 - Manks Codlin - RG - M II
De met een accolade verbonden onderstammen verschillen wat betreft groeikracht wel van
elkaar, maar wiskundig niet belangrijk (P = 0,05).
De M 26, RG en de Manks Codlin liggen dus, wat groeikracht betreft tussen de M IX en de
M II in. Wel moet opgemerkt worden, dat de groei der bomen op Manks Codlin nogal variabel is. Overigens zijn er per ras verschillen in groeikracht tussen de onderstammen en wel
als volgt van zwakke naar sterkere groeikracht:
Stark Earliest: M IX - Manks Codlin - M 26 - RG
James Grieve: M IX - Manks Codlin - M 26 - RG
Cox's Orange Pippin: M IX - M 26 - RG - Manks Codlin
Golden Delicious: M IX - M 26 - RG - Manks Codlin
Uit de cijfers van tabel 1 blijkt verder nog, dat ook de rassen zélf verschillend sterk groeien,
iets wat in de praktijk genoeg bekend is. Bij de rassen is de volgorde van zwakke groei naar
sterke groei:
James Grieve - Golden Delicious - Cox's O. P. - Stark Earliest

22

Afb. 4 Pluk van Cox's Orange
Pippin rechtstreeks van -de
boom in de kist
Fig. 4 Picking of Cox's Orange
Pippin directly from the
tree into the box

Als voorlopig resultaat van deze proef (voorlopig omdat de bomen nog niet vruchtdragend
zijn) kan gesteld worden, dat de M 26, Manks Codlin en RG onderstammen zijn, welke een
sterkere groeikracht aan het op de onderstam geënte ras geven dan de M IX, maar een
zwakkere dan de M II.
BOOMVORMENPROEFVELD MET APPEL
Op dit, in 1956/1957, geplante proefveld van 1 ha worden de volgende boomvormen met elkaar
vergeleken.
1. vrije spil
2. afgeplatte spil
3. vrije haag
4. geleide haag
Voor een uitvoerige beschrijving van de boomvormen en voor de plantafstanden wordt verwezen naar het Jaarverslag 1962, blz. 19 en 20.
De gekozen rassen, Cox's Orange Pippin en Golden Delicious, zijn veredeld zowel op M II
als op M IX.
De opbrengsten tot en met 1963 van de verschillende boomvormen zijn gemiddeld per boom
en per hectare vermeld in tabel 2. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de gegevens van de
vrije haag zijn berekend uit één rij bomen en van alle andere boomvormen uit drie rijen.
De getallen in tabel 2 (blz. 24) wijzen uit, dat bij Cox's Orange Pippin op M IX de hagen per
ha tot nu toe beduidend meer hebben opgebracht dan de spillen. Ook de kwaliteit van de
vruchten aan de hagen is tot nu toe voldoende geweest, aan de vrije haag zelfs goed. De
minste kwaliteit van Cox's kwam voor bij de vrije spil.
Van de Cox's op M II kan hetzelfde gezegd worden. Bij Cox's op M IX wint de geleide haag
het wat betreft de opbrengst per boom van de vrije haag, bij de M II is dit juist andersom.
Door het grote aantal bomen per ha bij een vrije haag, was de opbrengst per ha van de
vrije haag in beide gevallen belangrijk hoger dan van de geleide haag. Dat de vrije haag bij
Cox's een hoge opbrengst gaf, is in overeenstemming met de ervaringen, dat de opbrengst van
Cox's hoger is naarmate er minder aan gesnoeid en meer aan gebogen wordt, wat bij de
vrije haag het geval was.
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Tabel 2. Opbrengst boomvormenproefveld-appel in kg over 1957 t/m 1963. Proef geplant in 1956-1957
Table 2. Yield for tree-shape trial with apple in kg, accumulated over 1957-1963. Trial planted in 1956-1957

Ras - Onderstam

Boomvorm

Aantal bomen per
Number of trees per

Variety - Rootstock

Tree-shape

rij
row

Cox's Orange
Pippin op M IX

vrije spil ] )
afgeplatte spil
vrije haag 3)
geleide haag 4)

Cox's Orange
Pippin op M II

Opbrengst in kg t/m 1963
Yield in kg
accumulated
over 1957-1963 per

3 rijen
3 rows

ha
ha

15
) 14
27
14

45
42
81
42

1000
1039
2078
1212

43,6
47,6
40,3
54,3

43.600
49.456
83.743
65.812

vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag

11
10
10
10

33
30
30
30

571
556
556
625

92,9
89,9
147,8
107,6

53.046
49.984
82.177
67.250

Golden
Delicious
op M IX

vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag

19
17
33
17

57
51
99
51

1250
1270
2540
1481

75,1
71,5
44,3
73,9

93.875
90.805
112.522
109.446

Golden
Delicious
op M II

vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag

13
11
11
11

39
33
33
33

667
635
635
714

83,4
91,2
131,3
128,4

55.628
57.912
83.376
91.678

') spindle bush

z

)

flattened spindle bush

2

3

)free hedge

4

ha
ha

boom
tree

) regulated hedge

Bij de Golden Delicious is er per ha gezien eenzelfde beeld; bij dit ras op M IX is er echter
bij de vrije haag sprake van uitputting. De opbrengst per boom was in dit geval dan ook
het laagste van alle objecten. Aangezien het bij de Golden Delicious vooral op de kwaliteit
aankomt, zijn de hoge opbrengsten aan de vrije hagen niet zo voordelig, want hoge opbrengsten gaan bij deze boomvorm in het algemeen gepaard met kleinere vruchten.

BOOMVORMENPROEFVELD MET PEER
In 1956/1957 werd XA ha peren geplant, waarvan de bomen werden opgekweekt volgens
vier verschillende boomvormen. Het doel van deze proef is, om bij enkele laat vruchtbare
rassen na te gaan welke boomvorm het meest geschikt is om een vroegere produktie te verkrijgen. Als rassen werden gekozen Beurré Hardy en Doyenné du Comice, beiden veredeld
op kwee A.
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De boomvormen zijn:
1. vrije spil
2. afgeplatte spil
3. vrije haag
4. geleide haag.
Tabel 3. Plantafstanden en aantal bomen in het boomvormenproefveld met peer
Table 3. Distance between trees in metres and number of trees in the tree-shape trial with pear

Ras

Boomvorm

Plantafstand

Variety

Tree-shape

Tree distance
metres

In m

Aantal bomen per
Number of trees per

in
nj
row

ha
ha

Beurré Hardy

vrije spil n)
afgeplatte spil 2)
vrije haag 3)
geleide haag 4)

3,00
3,25
3,25
3,25

x
x
x
x

4,00
3,50
3,50
3,00

13
12
12
12

850
880
880
1025

Doyenné
du Cornice

vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag

2,50
2,75
2,75
2,75

x
x
x
x

4,00
3,50
3,50
3,00

15
14
14
14

1000
1039
1039
1212

') spindle bush

*) flattened spindle bush

3

) free hedge

')

regulated hedge

Tabel 4. Opbrengsten boomvormenproefveld met peer, geplant 1956-1957
Table 4. Yields for tree-shape trial with pear, planted 1956-1957

Ras

Boomvorm

Aantal vruchten per
boom 1961 t/m 1963

Variety

Tree-shape

Number of fruits
tree accumulated
1961-1963

Per
over

Opbrengst in kg 196
per
t/m 1963
Y i e l d in kg accumu
lated over 1961-1963
per
boom
tree

ha

141
) 142
80
78

30
32
17
18

25.500
28.160
14.960
18.450

41
29
25
20

12
9
7
6

12.000
9.351
7.273
7.272

Beurré Hardy

vrije spil ')
afgeplatte spil
vrije haag 3)
geleide haag 4)

Doyenné
du Cornice

vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag

') spindle bush

*) flattened spindl 3 bush

2

3

)

free hedge

4

) regulatec

hedge
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Van elke ras- boomvormcombinatie worden drie rijen bomen als proefbomen gerekend. De
plantafstanden, het aantal bomen per rij en het aantal bomen omgerekend per hectare, zijn
vermeld in tabel 3 (blz. 25).
In 1961 werden de eerste vruchten geoogst, maar pas in 1963 zijn er opbrengsten van enige
betekenis geweest. De opbrengsten in kilogrammen en de aantallen vruchten zijn vermeld
in tabel 4 (blz. 25). Hierbij moet opgemerkt worden, dat de gegevens van de vrije haag van
Beurré Hardy berusten op de oogst van één rij bomen en van alle andere ras-boomvormcombinaties op drie rijen bomen.
Uit tabel 4 blijkt, dat de spillen bij beide rassen gunstiger zijn dan de hagen. Dit geldt voor het
aantal vruchten per boom, het aantal kilogrammen per boom en zelfs voor het aantal kilogrammen per hectare, ondanks het feit dat de hagen gemiddeld meer bomen per hectare hebben
dan de spillen (zie tabel 3). Dat de peren in deze proef gunstig reageerden op snoei is in overeenstemming met de praktijkwaarneming, dat bij peren na sterke snoei, b.v. na omenten, de
resterende takstompen vaak vol vruchten hangen (Doyenné du Comice, Triomphe de Vienne).
Verder kan nog opgemerkt worden, dat de Doyenné du Comice opgekweekt als vrije haag, in
deze proef weinig groei meer bezit, er is nu reeds sprake van uitputting van de bomen.
De voorlopige conclusie kan dus zijn dat voor een vroege produktie de spillen beter voldoen
dan de hagen. Per hectare gezien is bij de Beurré Hardy de afgeplatte spil wat beter dan de
vrije spil, maar bij de Doyenné du Comice is er geen verschil in opbrengst tussen beide
haagsystemen. De nog geringe produktie maakt echter nog geen definitieve conclusies
mogelijk.
INVLOED VAN DE SNOEI OP DE VRUCHTDRACHT
In het kader van de Werkgroep „Plantsystemen, boomvormen, snoei en buigen" werden in
maart 1963 enige snoeiproeven uitgevoerd in boomgaarden in Zeeland. Deze proeven werdei.
genomen om na te gaan wat de invloed is, van het, al of niet sterk, insnoeien van een tak op
de vruchtdracht van deze tak.
Uit Belgisch onderzoek is gebleken, dat de vruchtzetting bij het appelras Cox's Orange
Pippin, aanzienlijk toeneemt door het éénjarige hout tot de helft in te snoeien. Het wegnemen
van het gehele éénjarige hout zou de vruchtbaarheid van het tweejarige hout aanzienlijk verhogen soms bijna verdubbelen.
Een andere mening luidt, dat men bij Cox's Orange Pippin als regel de éénjarige twijgen
niet mag insnoeien, ook niet tot op het tweejarige hout, omdat dan de scheutgroei bevorderd
wordt en de vruchtdracht tengevolge van juni-rui vermindert.
De door bovengenoemde werkgroep opgezette proeven werden uitgevoerd op het appelras
Cox's Orange Pippin en de pererassen Beurré Hardy en Doyenné du Comice. De Cox's
Orange Pippin was geënt op Lombartscalville met als onderstam M XVI. De enten waren zes
jaar oud, de Lombartscalville veertien jaar. De Beurré Hardy was veredeld op kwee, in het ene
geval zes jaar oud, in een tweede proef negen jaar oud. De Doyenné du Comice, tenslotte,
was veredeld op kwee en zes jaar oud. Van de genoemde rassen werden per boom vier
representatieve takken gemerkt waarna op elke tak één der behandelingen werd toegepast.
De snoeibehandelingen waren de volgende :
1. niet ingesnoeid;
2. de éénjarige verlengenis half weggesnoeid;
3. de éénjarige verlengenis geheel weggesnoeid;
4. de tweejarige tak half weggesnoeid.
Van de gemerkte takken werd tijdens de bloei (dus nà de snoei) het aantal bloemen op het
tweejarige hout geteld. Bij de oogst werd hiervan het aantal vruchten bepaald. Uit deze gegevens werd het percentage bloemen, dat vruchten opgeleverd heeft, berekend. De resultaten
van deze snoeiproeven zijn weergegeven in tabel 5 (blz. 28). Uit deze tabel blijkt, dat de mate
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van insnoeien bij de rassen Cox's Orange Pippin en Doyenné du Cornice geen enkel effect
had op de vruchtdracht van het tweejarige hout van dezelfde tak. Bij het ras Beurré Hardy
had geheel of gedeeltelijk wegnemen van de éénjarige verlengenis ook geen enkele invloed
op de vruchtdracht van het tweejarige hout. Bij het wegsnoeien van de helft van het tweejarige hout was de vruchtdracht van het resterende deel van dit tweejarige hout wat hoger.
Mogelijk moet men het niet optreden van een duidelijke invloed op de vruchtdracht door het
insnoeien der verlengenis en van het tweejarige hout wijten aan de geringe mate van vruchtzetting op alle proefbomen.
In de proef met Cox's Orange Pippin kon dus niet bevestigd worden, dat de vruchtdracht door
insnoeien vermeerdert, nóch dat de vruchtdracht vermindert.

CHEMISCHE VRUCHTDUNNING BIJ APPEL
In aansluiting op proeven met chemische vruchtdunning, welke in 1962 op het Proefstation
zijn uitgevoerd, is ook in 1963 een chemische vruchtdunningsproef opgezet. Als middel werd,
evenals vorig jaar, carbaryl gekozen en, gezien de geruchten over de invloed van Gusathion
op de vruchtzetting, werd ook dit middel in de proef opgenomen. Als proefrassen deden dienst
James Grieve (negenjarig) en Golden Delicious (elfjarig), beiden op M IX. De proef bestond
uit de volgende objecten:
1. 0,15% carbaryl (0,15% AArupsin) 14 dagen na volle bloei
2. 0,15% carbaryl (0,15% AArupsin) 21 dagen na volle bloei
3. 0,15% carbaryl (0,15% AArupsin) 28 dagen na volle bloei
4. 0,15% Gusathion 14 dagen na volle bloei
5. 0,15% Gusathion 21 dagen na volle bloei
6. niet gedund
7. met de hand gedund
Daar de volle bloei van James Grieve omstreeks 14 mei viel en de volle bloei van Golden
Delicious omstreeks 16 mei, werden de objecten 1 en 4 gespoten op 31 mei, de objecten 2
en 5 op 8 juni en object 3 op 15 juni. Elk object kwam in drievoud voor; er werden per object
negen bomen bespoten (drie bomen per veldje).
Van de proefbomen werd het aantal bloemtrossen bepaald en bij de oogst het aantal vruchten,
de opbrengst in kilogrammen en het gemiddelde vruchtgewicht in grammen. Uit deze gegevens
is het aantal vruchten per 200 bloemtrossen berekend. De oogst van de James Grieve viel
op 9 september, van Golden Delicious op 17 oktober1963.
De resultaten van de proef zijn weergegeven in tabel 6 (blz. 30). Uit tabel 6 blijkt, dat bij beide
rassen carbaryl dunnend werkt. Echter alleen carbaryl toegepast 14 dagen na de volle bloei
gaf in deze proef een dunning, welke gelijk was aan handdunning. Dit in tegenstelling met de
resultaten van de in 1962 genomen proef, waarbij 0,15% carbaryl 14 dagen na de volle bloei
bij beide rassen te sterk dunde.
De behandelingen met carbaryl 21 dagen en 28 dagen na de volle bloei hebben onvoldoende
dunnend gewerkt, ook dit in tegenstelling tot de te-sterke dunning in 1962 bij James Grieve
in deze objecten.
De behandelingen met Gusathion hebben op beide rassen geen dunnende werking van enige
betekenis gehad, hetgeen in overeenstemming is met amerikaanse resultaten. Dit middel kan
dus als insekticide zonder gevaar van vruchtdunning in de periode na de bloei worden toegepast. Het blijkt uit de proeven van 1962 en 1963, dat de resultaten met carbaryl per jaar
kunnen verschillen, waarschijnlijk mede door de elk jaar verschillende weersomstandigheden,
reden waarom voorzichtigheid geboden blijft bij het gebruik van dit middel voor de vruchtdunning.
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niet ingesnoeid
no pruning

b de helft van het eenjarig hout verwijderd
half of one year old shoot removed

eenjarig hout verwijderd
one year old shoot removed

d de helft van het tweejarig hout verwijderd
half of two year old shoot removed

Afb. 5 Verschillende mate van insnoeien van eenjarig- en tweejarig hout van Doyenné du Comice
Fig. 5 Different degrees of pruning back of one year old and two years old shoot of Doyenné du Cornice

29

Tabel 6. Chemische vruchtdunning met carbaryl (0,15% AArupsin) en 0,15% Gusathion bij de appelrasen
James Grieve en Golden Delicious. De vermelde getallen zijn gemiddelden van 9 bomen
Table 6. Chemical fruit-thinning with carbaryl (0,15% AArupsin) and 0,15% Gusathion on the apple varieties
James Grieve and Golden Delicious. Figures are means of 9 trees
Ras

Behandeling

Aantal
vruchten/200
bloemtrossen

Aantal
vruchten

Opbrengst

Gemiddeld
vruchtgewicht

Variety

Treatment

Number of
fruits per
200 clusters

Number of
fruits

Yield

Mean fruit
weight g

James
Grieve

1
2
3
4
5
6
7

Golden 1
Delicious
2
3
4
5

carbaryl 14 dagen ')
na volle bloei
carbaryl 21 dagen
na volle bloei
carbaryl 28 dagen
na volle bloei
Gusathion 14 dagen
na volle bloei
Gusathion 21 dagen
na volle bloei
niet gedund 2)
3

hand gedund )

147

244

41,8

171

175

311

55,7

179

171

282

44,3

157

258

400

55,3

138

244

372

53,0

142

224

413

61,7

149

234

40,4

173

109

506

73,2

145

148

601

84,7

141

132

614

86,2

140

154

732

97,4

133

152

629

81,2

129

147

765

104,5

137

513

74,7

146

154

carbaryl 14 dagen ')
na volle bloei
carbaryl 21 dagen
na volle bloei
carbaryl 28 dagen
na volle bloei
Gusathion 14 dagen
na volle bloei
Gusathion 21 dagen

na volle bloei
6
7

2

niet gedund )
3

hand gedund )

1) carbaryl applied 14 days after full bloom
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112
2) no thinning

3) hand thinning
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DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUIT
TE KAPELLE-BIEZELINGE
Ir. B. ROELOFSEN en L GOEDEGEBURE

ALGEMEEN
De vele regens tijdens het plukseizoen 1963 van de kleinfruitgewassen hebben de opbrengst
en de kwaliteit der vruchten nadelig beïnvloed.
Door de hoge luchtvochtigheid en het warme weer waren de omstandigheden ideaal
voor een snelle uitbreiding van het vruchtrot. In het bijzonder hadden hier de aardbeien
onder te lijden, (afb. 6, blz. 32) doch ook de overige kleinfruitgewassen bleven een vruchtrotaantasting niet bespaard. De produktie werd hierdoor - in het bijzonder van de aardbeien nadelig beïnvloed. Hoewel een vrijwel afdoende bestrijding tegen Botrytis mogelijk is, werd
veelal te laat en onvoldoende gespoten. De bestrijding behoort preventief te geschieden,
te beginnen op het moment van het opengaan der eerste bloemen.
De bramen produceerden in 1963 aanmerkelijk minder dan in 1962. Oogstreducties van 50%
deden zich voor. De strenge winter van 1962/1963, het optreden van stengelziekten en het
structuurverval van vele percelen waren hiervoor verantwoordelijk.
De in tabel 7 (blz. 32) weergegeven cijfers geven o.a. de lage prijzen aan, die voor bessen
werden gemaakt. Het areaal zal daardoor ongetwijfeld nog meer teruglopen.
AARDBEIEN
RASSENPROEF

Evenals in voorafgaande jaren werd er in 1962 een rassenproef met de meest interessante
rassen aangelegd. De resultaten hiervan worden in tabel 8 (blz. 33) weergegeven.
Redgauntlet, Gorella en No 55-73 I.V.T. waren in deze proef superieur. Mede door andere
kwaliteiten zal No 55-73 I.V.T. onder de naam Elista in de handel worden gebracht.
Talisman stelde in het natte jaar 1963 teleur. De vruchtkwaliteit was aanmerkelijk minder
dan normaal, terwijl de gevoeligheid voor vruchtrot de produktie nadelig beïnvloedde.
Senga Sengana gaf het normale beeld. Marieva, een nieuw Duits ras, bleek, evenals in
1962, te weinig produktief en is voor de praktijk daarom van weinig waarde.
De Botrytisaantasting werd door een juist uitgevoerde bespuiting onder controle gehouden.
TEELT ONDER PLASTIC KAPPEN

Daar voor de teelt onder plastic nog steeds belangstelling bestaat werden in 1963 voor dit
doel de rassen Glasa en Gorella beproefd. Mede in verband met de ervaringen van voorafgaande jaren is gebleken dat deze teeltwijze alleen voordelen biedt bij het gebruik van
vroege rassen. In tabel 9 (blz. 33) wordt dit aangetoond.
Gebaseerd op een tweejarig gebruik van het plastic zijn de kosten van de overkapping
op ƒ 135,— per are per jaar te stellen.

RODE BESSEN
RASSENPROEF

In 1963 werd de rassenproef met rode bessen na zes produktiejaren afgesloten. De gemiddelde opbrengst over deze zes jaren is in tabel 10 (blz. 34) weergegeven.
Voor verse consumptie zijn in het bijzonder geschikt Jonkheer van Tets, Maarses Prominent
en Versaillaise Rouge. Rote Spätlese, een uitgesproken fabrieksras, komt voor fabriekmatige
verwerking te laat en is daardoor weinig interessant. Rondom, eveneens als fabrieksras aangemerkt, bleek in 1963 voor de sapbereiding in het geheel niet geschikt. Aroma, kleur en
smaak voldeden niet aan de eisen.
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Afb. 6 Botrytis-vruohtrot kwam In
1963 in ernstige mate bij
aardbeien voor
Fig. 6 In 1963 the strawberries
were severely attacked by
Botrytis fruit rot

Tabel 7. Gemiddelde veilingprijzen van door de proeftuin Kapelle aangevoerde Produkten In 1963
Table 7. Average auction prices brought by the crop of the experimental garden at Kapelle in 1963
Gewas

Prijs per kg In guldens

Crop

Price per kg in Dutch florin

Platglas aardbeien
Strawberries, Dutch lights

3,50

Aardbeien onder plastic
Strawberries cultivated under plastic

3,40

Vollegronds aardbeien, Kwal. I
Strawberries, in the open, Grade I

1,95

Remonterende aardbeien
Everbearing strawberries

3,98

Frambozen in doosjes
Raspberries in boxes

1,80

Rode bessen
Red currants

0,50

Zwarte bessen
Black currants

1,03

Bramen/Blackberries
Himalaya
Thornless Evergreen
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1,40
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Tabel 8. Rassenproef aardbeien
Table 8. Variety trial with strawberries

Ras

Opbrengst in k g / are % Eerste kwaliteit

Eerste pk k

Variety

Yield in kg/are

First pick ng

Redgauntlet
Gorella
I.V.T. 55-73
Talisman
Senga Sengana
Marieva

265
223
214
202
196
117

%

Grade I

1
21
2
2
27
21

91
93
96
78
95
84

juli
juni
juli
juli
juni
juni

TEELTPROEF

In 1959 werd een proef met rode bessen opgezet om na te gaan welk plantsysteem de beste
resultaten geeft: struikenteelt, enkele haag of V-vormige haag. Beproefd werden de rassen
Jonkheer van Tets en Rondom. De resultaten van deze proef zijn in tabel 11 (blz. 34) weergegeven.
In Zeeland blijkt de enkele haag een hogere produktie te geven dan de V-vormige haag.
Voor Jonkheer van Tets is dit verschil betrouwbaar. De gevonden waarden voor Rondom zijn
niet vergelijkbaar, omdat dit ras na de bloei een abnormaal hoog percentage rui te zien gaf.
Uit een vergelijking met de normale struikenteelt blijkt het grote produktievermogen van de
draadteelt. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste aanloopjaren.
Tabel 9. Aardbeien, geteeld onder plastic kappen
Table 9. Strawberries, cultivated under plastic
Ras
Variety

M. Frühernte
Regina
Glasa
Gorella

Opbre ngst in 1962
Yield in 1962
guldens
kg/are
florins

223
170

593
498

Eerste pluk
First picking

Opbre i g s t in 1963
yield in 1963
guldens
kg/are
florins

Eerste pluk
First picking

12 juni
12 juni
111
155

350
285

4 juni
11 juni

64
196

91
348

17 juni
20 juni

Contrôle,
volle grond })
M. Frühernte
Regina
Glasa
Gorella

200
166

290
256

25 juni
25 juni

') Control, in the open
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Tabel 10. Rassenproef rode bes
Table 10. Variety trial with red currants

Ras

Gemiddelde opbrengst in
jaren 1958 tot en met 1963

kg/are

Variety

Average production in kg/are over 6 years

Jonkheer van Tets
Rote Spätlese
Maarses Prominent
Versaillaise Rouge
Rondom
Erstling aus Vierlanden
Fay's Prolific

127
113
105
97
94
63
49

Tabel 11. Teeltproef rode bessen aan draad
Table 11. Hedge-cultivation of red currants
Teeltwijze

Method of culture

Jonkheer van Tets

Rondom

kg/are

kg/are

1962

1963

1962

1963

170
152
141
171

257
290
238
212

114
114
101
122

86
98
81
75

162
170
149

178
206
197

70
69
92

97
94
86

11

52

17

45

Enkelehaag
Single hedge
1,50x1,00m
1,50x0,80m
1,50x0,60m
1,50x0,30m
V-vormigehaag
V-shaped hedge
2,00x1,00m
2,00x0,80m
2,00x0,60m
Struiken
Bushes
2,00 x 2,00 m
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Tabel 12. Rassenproef zwarte bessen, geplant in 1960
Table 12. Variety trial black currants, planted in 1960
Rassen

Opbrengst in

Varieties

Yield in kg/are

Yield in kg/are

1962

19S3

56,6
53,3
56,4
24,9
53,7
55,4

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

Wellington XXX
Baldwin Hilltop
French Jansen
Roodknop
Daniels' September
Laxton's Black Smith

kg/are

Opbrengst in kg/are

ZWARTE BESSEN
RASSENPROEF

De in het voorjaar van 1960 aangelegde rassenproef met zwarte bessen toont de superioriteit
van Wellington XXX en Baldwin Hilltop voor Zeeland aan. De produktiecijfers (tabel 12)
werden overigens ongunstig beïnvloed door de aanwezigheid van Botrytis. Deze schimmelplaag
kwam vooral in het hart der struiken voor en viel moeilijk te bestrijden. Het steeds weer optreden van Botrytis bij de bessen maakt een preventieve bestrijding noodzakelijk en wel vöör
het tijdstip dat het jonge hout de struik gaat vullen.
TEELTPROEF

In het kader van een mogelijke mechanisatie van de oogst van zwarte bessen dient te worden
nagegaan of een andere teeltwijze dan de struikenteelt mogelijk is. Struikenteelt maakt een
vlotte werkwijze met de trilmachine namelijk onmogelijk. Een haag- of rijenteelt zal hieraan
wel tegemoet kunnen komen.
In 1962-werd een teeltproef met zwarte bessen, ras Wellington XXX, geplant. Daarin wordt
de haagteelt met een plantafstand van 2 meter x 0,6 meter vergeleken met de struikenteelt, waarvan de plantafstand 2 meter x 1,5 meter bedraagt. De opbrengst in 1963 van
de hagen bedroeg 22,6 kg per are en van de struiken 10,2 kg per are. Uit de resultaten van
deze proef blijkt, dat de haagteelt in elk geval in het eerste jaar een betere opbrengst
gaf dan de struikenteelt.
De snoei zal echter bij het ouder worden van het gewas moeilijkheden kunnen geven.
FRAMBOZEN EN BRAMEN
Op beide gewassen vonden in 1963 geen proefnemingen plaats.
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LDVIESCOMMISSIE KLEINFRUIT

ADVIESCOMMISSIE KLEINFRUIT
Ir. B. ROELOFSEN

De Adviescommissie Kleinfruit kwam in 1963 op 7 november onder voorzitterschap van
Ir. J. D. GERRITSEN te 's-Hertogenbosch in vergadering bijeen.
In het kader van een nauwere samenwerking tussen industrie en Adviescommissie werd de
heer W.VAN UDEN, directeur van de Koninklijke Maatschappij „de Betuwe" te Tiel, als lid geïnstalleerd.
Op eigen verzoek werden in verband met hun leeftijd de heren K. BROERTJES, J. KOOYMAN,
en C. TRAAS Sr. van hun lidmaatschap ontheven.
Een bespreking vond plaats over de lopende en nieuw geprojecteerde onderzoekingen.
Speciale aandacht daarbij kreeg een mogelijke intensivering van het aardbeiveredelingswerk.
De mede door de buitenlandse concurrentie veroorzaakte verandering inzake de wensen
van de verwerkende industrie verkreeg bij de bespreking en programmering speciale
aandacht.
De Werkgroep Kleinfruit kwam in het kader van het gecoördineerd onderzoek van landelijke kleinfruit problemen in het verslagjaar driemaal bijeen, terwijl van 1 tot en met 5 juli
een excursie naar West-Duitsland werd gemaakt ter bestudering van de verschillende kleinfruitprojecten aldaar.
De projecten, die in 1963 in onderzoek waren, worden hieronder toegelicht.
AARDBEIVEREDELING
Het sinds 1960 lopende landelijke aardbeiveredelingsproject van het I.V.T. vond normaal
voortgang. Aan het werk kon nog geen uitbreiding worden gegeven, hoewel dit voor het
verkrijgen van snellere resultaten zeker gewenst is. Een drastische vergroting van het
aantal zaailingen kan op korte termijn slechts aan het gestelde doel - o.a. het verkrijgen
van een goede vervanger van het ras Jucunda - beantwoorden.
Naast dit veredelingswerk door het I.V.T. wordt door het Proefstation getracht om met
behulp van kloonselectie het ras Jucunda te verbeteren. Het uitgangsmateriaal kon uit een
reeds 23 jaar oud perceel worden genomen. Hierbij mag worden aangenomen, dat dit
materiaal de nog bruikbare en oorspronkelijke factoren in zich bergt. Als doel van dit
onderzoek wordt gesteld het selecteren van een aantal klonen, die naast de gebruikelijke
eisen van produktiviteit en vruchtkwaliteit, door het bezit van hoogwaardig stuifmeel een
grote mate van oogstzekerheid garanderen.
BESSEVEREDELING
Dit veredelingsproject, waarbij in nauwe samenwerking met het I.P.O. en de N.A.K.-B.
getracht wordt om tot verbetering van de gezondheid en produktiviteit van de belangrijkste
rode en zwarte besserassen te komen, vindt voortgang. De selectie op gezondheid van de
klonen wordt met de bestaande toetsmethoden door of in samenwerking met het I.P.O. uitgevoerd. Selectie op brandnetelblad- en lepelbladvirus heeft plaats gevonden. In 1963 bleken
van de tien in dit onderzoek betrokken rassen ruim driehonderd klonen gezond te zijn.
Bij een door het I.P.O. ingesteld onderzoek naar aanwezigheid van nerfvergelingsvirus bij
het rode besseras Jonkheer van Tets bleken veertien klonen hiermede besmet. De toetsing
wordt voortgezet, waarbij ook de overige rassen betrokken worden.
VERWERKINGSWAARDE-ONDERZOEK
Door het I.B.V.T. werd op verzoek van de Adviescommissie een onderzoek naar de verwerkingswaarde van verschillende kleinfruitgewassen ingesteld. Voor de resultaten hiervan moge verwezen worden naar rapport No. 1327 van dit Instituut.
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Afb. 7 De teelt van rode bessen
aan draad geeft uitstekende
resultaten
Fig. 7 Hedge-culture of red currants gives excellent results

Er zijn aanwijzingen dat een herkomstenonderzoek belangrijk zou kunnen zijn om een antwoord te vinden voor de vaak uiteenlopende waarden, gevonden bij de verwerking van een
zelfde ras van verschillende herkomst.
TEELTPROEF RODE BESSEN
De produktiecijfers over 1962 en 1963 van de landelijke besseproef aan draad, uitgevoerd
met de rassen Jonkheer van Test en Rondom, wijzen er op dat de V-vormige haag in vijf
van de zes proeven de hoogste opbrengsten te zien gaven. De verschillen zijn echter
niet betrouwbaar.
Voor de praktijk is de V-vormige haagteelt overigens niet aantrekkelijk. Veel opslag in de
haag belemmert een goede belichting, terwijl de pluk eveneens moeilijkheden oplevert.
Zowel voor de enkele als dubbele haag zijn er aanwijzingen dat een nauwe plantafstand in
de rij geen hogere opbrengsten geeft. Een afstand van 80 cm in de rij geeft voor beide
systemen in de meeste gevallen de beste resultaten.
De waarde van de plukprestatie, het aantal trossen per kg en het korrelgewicht liggen bij
de rechte haagteelt aanmerkelijk gunstiger dan bij het V-vormige systeem.
GEKOELD AARDBEIPLANTGOED
Het onderzoek inzake de bruikbaarheid van gekoeld bewaard aardbeiplantgoed is voorlopig
afgesloten. Bij dit onderzoek werd aandacht besteed aan de volgende factoren: tijdstip van
oprooien; schoonspoelen van het plantgoed en het tijdstip van planten. Gebleken is, dat de
geconstateerde verschillen in produktie tussen de genoemde factoren in de meeste gevallen
hoogst onbetrouwbaar genoemd moeten worden. Deze onbetrouwbaarheid moet worden toegeschreven aan de strenge winter 1962-1963, waardoor het gewas veel schade heeft ondervonden en aan de ernstige vruchtrotaantasting in het plukseizoen 1963. Duidelijk resulteerde
uit de proeven, dat het gunstige tijdstip van uitplanten aanmerkelijk vroeger ligt dan van een
normale teelt. Wanneer later dan half juni wordt uitgeplant ontwikkelt het gewas zich onvoldoende. Ir. L. S meets van het I.V.T. zal langs fysiologische weg trachten na te gaan,
waardoor bij gekoeld plantgoed óf een te geringe óf een verlate bloemvorming kan optreden
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Afb. 8 Ook de rode bessen werden
in 1963 door Botrytis aangetast
Fig. 8 Even the red currants did
not escape the severe
Botrytis infection in 1963

MECHANISCH OOGSTEN
De gunstige resultaten, verkregen met het mechanisch aftrillen van zwarte bessen, openen
nieuwe perspectieven voor deze cultuur. Het oriënterend onderzoek door het I.T.T. is thans
afgesloten. Voor een volledig verslag hiervan zij verwezen naar het rapport van project
No. 201 en 214 van dit Instituut.
Naast een perfectionnering van de apparatuur, waarbij in het bijzonder het opvangen van de
vruchten nog nader moet worden bekeken, moet ook aandacht worden besteed aan het plantsysteem. Een normale volveldsstruikenteelt is voor het machinaal oogsten minder geschikt.
Gezocht wordt naar een rijenteelt, waarbij door een bepaalde plantafstand en snoeiwijze
geen produktieverlaging verwacht mag worden.
Ook zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om rode bessen - bestemd voor de
sapbereiding - mechanisch te oogsten. De bessen trillen zeer gemakkelijk af. De gesteldheid
van de vruchten vereist echter een bepaalde verpakking; eenmalige plastic interieurs zullen
daarbij de voorkeur verdienen boven de verouderde en ongewenste tubverpakking.
BEÏNVLOEDING VAN PRODUKTIVITEIT DOOR VIRUS BIJ AARDBEIEN
In samenwerking met het I.P.O. wordt beproefd in hoeverre bepaalde en veel voorkomende
virussen de produktiviteit van een aardbeiengewas kunnen beïnvloeden.
Hierbij wordt uitgegaan van volkomen virusvrij materiaal. De ene helft wordt door middel
van luizen - dragers van het virus I complex en geelrandvirus - besmet, terwijl de andere
helft niet geïnfecteerd wordt. Na de kunstmatige infectie wordt getracht beide helften tot na
de oogst vrij te houden van elke mogelijke luisaantasting. Om de betrouwbaarheid van de
opzet na te kunnen gaan wordt deze proef op twee plaatsen aangelegd. Een van deze proeven
wordt uitgevoerd te Driessum (Fr.) waar door de afwezigheid van luizen geen natuurlijke infectie
plaats kan vinden en de tweede proef komt in Kapelle, waar de luizen wel aanwezig zijn. Op
beide plaatsen zal een intensieve bespuiting worden doorgevoerd.
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STUDIECOMMISSIE BLAUWE BESSEN
Ir B. ROELOFSEN

De Studiecommissie vergaderde in 1963 niet. De werkgroep daarentegen kwam tweemaal
bijeen, t.w. op 7 maart te Utrecht en op 28 en 29 augustus te Coevorden. Aan de laatste
beenkomst was een excursie verbonden langs de blauwe besseproefpercelen in Drenthe.
Gezien de specifieke eisen die de blauwe bes aan de grond stelt, bleek het gewenst om het
Rijlkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden in de onderzoekingen van de
Werkgroep te interesseren. Namens dit consulentschap werd als gevolg hiervan Ir. H. EGBERTS
als lid geïnstalleerd.
De weersomstandigheden waren in 1963 voor een goede ontwikkeling van het gewas niet
onverdeeld gunstig. Enkele proefpercelen vertoonden desondanks een zeer goede groei,
hetgeen voor een belangrijk deel terug te voeren is op de gunstige waterhuishouding van de
grond. Een diep, goed ontwaterd profiel blijkt een betere beworteling te geven, welke het
gewas minder kwetsbaar maakt voor extreme omstandigheden. In plaats van de zeer oppervlakkige beworteling, die veelal wordt aangetroffen, wortelt het gewas op dergelijke gronden
zelfs diep. Een oppervlakkige beworteling behoeft echter geen enkel bezwaar te zijn, mits
de waterhuishouding in de hand kan worden gehouden.
De prijzen waren in 1963 voor de vruchten zeer bevredigend. Op de veiling Venlo werd, bij
een aanvoer van meer dan 20.000 kg, een middenprijs genoteerd van f 1,95 per kg. Voor de
goed gesorteerde partijen werd ruim f 2,— per kg betaald. In Amsterdam lag de middenprijs
op hetzelfde niveau, doch hier bedroeg de aanvoer slechts 2.500 kg.
Voor zover de vruchten gekocht worden voor verwerking tot vruchten op sap blijken de
minder grootvruchtige soorten hoger gewaardeerd te worden. Dit uitte zich in de prijs: voor
de uitgesproken grote vruchten, zoals bv. van het ras Dixi, (afb. 9, blz. 42), werd 20 cent per
kg minder betaald. Duitsland bleek in Venlo een belangrijke afnemer te zijn, waarbij de bessen
voor de verse consumptie werden opgekocht.
Het areaal onderging geen uitbreiding van betekenis. De hoge kosten van het plantgoed zijn
hier niet vreemd aan. Het is daarom te hopen dat het I.V.T. er in mag slagen een stek-methodiek
te ontwikkelen, die een hoog slagingspercentage garandeert. Verwacht mag worden dat de
belangstelling voor de blauwe besseteelt bij een aanmerkelijke verlaging van de prijs van
het plantgoed zeker zal toenemen.
Bij de keuze van een perceel, bestemd voor een nieuwe inplant, zal meer aandacht aan het
profiel en de structuur van de grond dienen te worden geschonken. De in 1963 door het
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden verrichte bewortelingsopnamen
hebben namelijk in vele gevallen een duidelijk verband doen zien tussen de ontwikkeling
van het gewas en genoemde kwaliteiten van de grond. Een diep profiel is reeds één waarborg voor een vlotte groei.
Ontgonnen veengronden blijken minder moeilijkheden te geven naarmate de bezanding beter
is doorgevoerd. Inklinking en dichtslibben van de bovenlaag moet steeds worden voorkomen.
De blauwe bes is voor een verstoorde luchthuishouding van de grond zeer gevoelig. Dit
uit zich op vrij snelle wijze door groeistagnatie.
Ook de snoei vereist de nodige aandacht. Het periodiek vervangen van afgedragen hout
door jonge grondscheuten en het verwijderen van het teveel aan vruchthout doet de struik
in conditie blijven. De besgrootte wordt door een verantwoorde snoei gunstig beïnvloed,
terwijl de plukprestatie bij een goed gevormde struik aanmerkelijk hoger ligt.
De proefvelden Haskerveenpolder en Hoving-Erica moesten worden geliquideerd. In beide
gevallen liet de ontwikkeling te wensen over zonder dat er aanvaardbare middelen waren
om die te verbeteren. Het vrijkomende plantgoed, dat het eigendom is van de Studiecommissie,
zal op een nieuw perceel te Drouwen een plaats vinden.
Het op zuivere bolster gelegen proefveld Finke-Schoonebeek bezorgde ook in 1963 vele
hoofdbrekens. Gezocht wordt naar middelen om hier nog verbetering in te brengen.
Het perceel Philipsen-IJsselstein (L.) ontwikkelt zich zeer goed. De struiken beginnen een
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Afb. 9 Een vruchttros van het blauwe besseras D
Fig. 9 A fruit cluster of the blueberry variety Dixi

voor hun leeftijd goede produktie te geven. Dit blijkt uit tabel 13 (blz. 43), waaruit te concluderen valt dat de produktie per struik zich ten opzichte van 1962 verdrievoudigd heeft
De bedrijfsuitkomsten waren in 1963 van dien aard dat de aanplant met 05 ha wordt
uitgebreid.
Zowel het perceel Sloten als dat te Frederiksoord produceerde, gezien de leeftijd van elf
jaar, te weinig. Hoewel de struiken zich goed ontwikkeld hebben, bleef de produktie laag
(zie tabel 13, blz. 43). Of dit terug te voeren is op een beurtjaar-effect moet worden afgewacht
Hetzelfde verschijnsel viel in 1963 te Lichtenvoorde waar te nemen.
Van enige zichtbare schade tengevolge van de strenge winter 1962/1963 was geen sprake
terwijl beschadiging door nachtvorst evenmin werd waargenomen. In Frederiksoord was de
wintervhnder actief, doch een tijdige bestrijding voorkwam een noemenswaardige aantasting
De uit de populatie Goldtraube geselecteerde klonen gaven in 1963 hun tweede opbrenqst
De nummers 23, 24, 36, 46, 61, 71 en 72 blijken enkele aantrekkelijke eigenschappen te
bezitten. Het selectiewerk wordt voortgezet.
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Tabel 13. Rassenproef blauwe bessen 1963
Table 13. Variety trial with blueberries 1963

IJsselstein
Ras

Opbrengst

Variety

Yield

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

in kg/struik

kg/bush

Sloten

Frederiksoord

Opbrer gst in kg/stru k

Opbre ngst

Yield

kg/bush

Yield

in kg/struik

kg/bush

1962

1963

1961

1962

1963

1962

1963

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

2,3
2,1
1,6
1,2
2,8
2,6
2,8

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

2,0
4,3
1,1
3,0
0,9

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

1,5

3,1

—

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

—

0,4
0,8

—

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

—
2,0
1,8

—

4,9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

5,0

—

3,2

—

—

1,8

—

2,6

—

1,5

2,5

3,7

3,6

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

4,3

2,7

—
—
•—

—
—
—

3,2
6,0

1,8
5,3

—
—

—
—

Plantjaar:
IJsselstein 1956/1957
Planting season: Sloten 1951/1952
Frederiksoord 1951/1952

Voor een volledig overzicht van de resultaten van het verwerkingswaarde-onderzoek door
het I.B.V.T. moet verwezen worden naar het rapport no. 1327 van dit Instituut. Opmerkelijk
is de lage waardering voor Berkeley, een van de hoogst aangeslagen rassen in de U.S.A.
Goed tot zeer goed was Dixi, een ras met vrij flauw smakende vruchten. Coville, Pemberton
en Burlington voldeden goed.
De Poolse bosbes, die als grote concurrent van de blauwe bes mede werd beproefd, bleek
voor verwerking redelijk te zijn. Het aroma liet van deze partij echter te wensen over.
In 1963 werden in een proef te Smilde de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding
in een tweejarig perceel blauwe bessen onderzocht. Met de bestaande middelen, die in
consumptiegewassen mogen worden toegepast, werd geen doeltreffende bestrijding van
kweekgras verkregen. De resultaten van deze proef zijn elders in dit verslag (zie blz. 72)
vermeld. Voor de bestrijding van éénjarige zaadonkruiden is simazin in een hoeveelheid
van 5 kg per ha het aangewezen middel gebleken.
De stekproeven met blauwe bessen werden door J. DOUGLAS van het I.V.T. voortgezet. De
beworteling van stekken, geoogst van moederplanten die onder glas worden opgekweekt,
is in het afgelopen jaar ook weer beter geweest dan die van stekken van buiten. Het is echter
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opgevallen dat de vegetatieve ontwikkeling van de moederplant onder glas in de loop van het
jaar, na het afnemen van stekken, achter blijft bij de ontwikkeling van planten buiten.
Normaliter wordt zomerstek van buitengroeiende moederplanten geplukt in de periode dat
de plant de vruchten tot rijpheid brengt, onafhankelijk van het feit of het ras nu vroeg- dan wel
laatrijpend is. Het is inmiddels duidelijk gebleken, dat de bewortelbaarheid van stekken een
sterk aan het ras gebonden eigenschap is.
Om na te gaan hoe de beworteling is wanneer de plant geen rijpende oogst draagt, zijn van
een aantal planten buiten vóór de bloei alle bloeitwijgen weggesneden. Praktisch alle vegetatieve knoppen ontwikkelden zich tot kortloten, die goed gedrongen stekhout leverden. Er
werd een aanwijzing verkregen, dat de beworteling van dergelijke stekken beter is; de weersomstandigheden die te lang koud en te nat waren, lieten echter geen definitief oordeel
hierover toe.
Zeker is, dat de verwijdering van vruchthout bij moerplanten voor stek een veel grotere
hoeveelheid stekken oplevert.
Een voorbereiding is getroffen voor een tot nu toe niet onderzochte vermeerderingsmethode:
de veredeling op onderstam. Daartoe werden van de oogst 1962 van het sterkst groeiende
ras Jersey zaden uitgelegd, waaruit in 1963 een paar duizend zaailingen werden verkregen.
Deze zaailingen zullen als onderstam dienen. Het ligt in de bedoeling de veredeling op verschillende hoogten op onderstam te verrichten. Verwacht mag worden dat dit van invloed
zal zijn op het ontstaan van grondscheuten van de veredeling. Of de zaailingen eind 1964
de vereiste dikte in de stam bereikt zullen hebben moet afgewacht worden.
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HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Ir. P. DELVER

ALGEMEEN
De zeer lange winter van 1962/1963 heeft voor het onderzoek gezichtspunten maar ook problemen opgeleverd. Zo kon in de eerste maanden van 1963 een onderzoek uitgevoerd worden,
waarbij het gedrag van stikstof uitgestrooid op bevroren en ontdooiende grond onder invloed
van dooiwater kon worden nagegaan.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het afsterven van zeven- tot
achtjarige perebomen op zware grond in de omgeving van Kapelle en Kloetinge. Dit afsterven vond plaats na de bloei en bij het begin van de bladontwikkeling. Er werd een
verband verondersteld met tijdelijke wateroverlast in de weken volgend op de dooi. De lange
winter heeft sommige werkzaamheden wel doorkruist, bv. waar het om op verschillende tijdstippen uit te strooien stikstof ging.
De grote pottenproef met Golden Delicious op M IX, waarin de invloed van het tijdstip van
de stikstofbemesting op de bloei zal worden nagegaan, werd aangevangen. Ook op ander
gebied werd nieuw onderzoek opgezet. Zo werden enkele percelen van „Kuenen's Hof",
het proefveld dat dienst gedaan heeft voor het biocoenotisch onderzoek (zie jaarverslag
1961, blz. 73 e.V.), in gebruik genomen. In een deel van deze proef werd de grasmat bemest
of gescheurd, zodat o.a. door middel van bladanalyses kon worden nagegaan hoe zes jaar
lang door stikstofgebrek uitgemergelde bomen reageren op het scheuren van de grasmat
enerzijds en op een stikstofbemesting anderzijds.
Op bescheiden schaal werd aangevangen met een onderzoek naar de betekenis van late
ureumbespuitingen.
Zoals ook uit dit jaarverslag zal blijken werden van het gewasonderzoek weer in zeer ruime
mate de vruchten geplukt. De mogelijkheid om dit in eigen laboratorium naast grondonderzoek
uit te voeren, wordt als een onmisbare ruggesteun bij het onderzoek naar de stikstofvoeding
aangevoeld. Juist waar de statistische betrouwbaarheid van opbrengstverschillen in fruitproeven, ten gevolge van variabiliteit en beperkte opzet doorgaans nauwelijks valt aan te
tonen, is een controle op effecten door middel van bladanalyses zeer gewenst. Ook ten
behoeve van bodembehandelingsproeven elders in het land werden weer bladanalyses
uitgevoerd.
In verband met de toenemende belangstelling voor de grasstrokencultuur werd het onderzoek
naar de juiste stikstofbemesting bij deze vorm van bodembehandeling uitgebreid.
De werkgroep „Landbouwkundige verbetering van plaatgronden" werd in 1963 door de voorzitter van de „Commissie waterbeheersing en ontzilting" ontbonden. De werkzaamheden
werden samengevat in het „Rapport inzake de landbouwkundige verbetering van plaatgronden".
Voor dit rapport werd een bijdrage geleverd over de betekenis van plaatgronden voor de
fruitteelt.
BODEMBEHANDELING
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET APPELS TE WILHELMINADORP

In dit proefveld, dat sedert 1960 drie bodembehandelingen bij drie stikstoftrappen al of niet
beregend omvat, moesten in de stikstofgiften in verband met gewijzigde inzichten wederom
enkele veranderingen aangebracht worden. De giften bedroegen in 1963:
in kg N per ha
1N
2N
3N
zwart gehouden grond
grasstroken, boomstroken
grasstroken, grasbaan
gras volvelds
gras rijenbemest

62,5
62,5

250
250
125

125
125
350
350
250

250
250
450
450
350
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Bij het laatst genoemde object, gras njenbemest, werd stikstof op de boomstrook uitgestrooid,
zodat de plaatselijke concentratie aldaar het dubbele bedroeg van de vermelde hoeveelheden.
Van deze giften werd 2/3 deel als kalkammonsalpeter op 15 maart en V3 deel als kalksalpeter
op 7 mei gegeven. Voor een inzicht in vroegere bemestingen wordt naar het jaarverslag over
1962, blz. 42, verwezen.
Het proefveld ontving voorts op 16 december 1963 een patentkaligift van 800 kg per ha en
kieseriet naar 1000 kg per ha. De beregening vond drie keer plaats op 5 en 10 juni en op
29 juli in een hoeveelheid van 20 mm per keer op de gras- en grasstrokenpercelen. Op de
zwart gehouden percelen werd op 5 juni en 29 juli respectievelijk 20 en 15 mm gegeven. Het
gras werd tussen 7 mei en 8 november elfmaal gemaaid.
In tabel 14 (blz. 46) zijn een aantal gegevens over de bloei, de vruchtzetting en de opbrengst
weergegeven. In tegenstelling tot de gegevens in vorige jaarverslagen zijn hierbij de uitkomsten van een aantal veldjes buiten beschouwing gelaten. Het betreft die in rij 1 (veld 1-6)
waar de invloed van de oostelijke hoge populierehaag de ontwikkeling van de bomen zeer
sterk heeft gedrukt (veld 1-3 = onberegende zwart gehouden grond, 3 N-trappen; veld 4-6
= beregende grasstroken, 3 N-trappen) en voorts de velden 37-42 (gras breedwerpig en
rijenbemest, beregend 3 N-trappen), die van de westelijke windkering een zeer gunstige
invloed ondervonden. In deze rij bedroeg de opbrengst van Golden Delicious 45,7 ton per ha!
Uit tabel 14 blijkt dat de opbrengstverschillen over het algemeen zeer klein en onregelmatig
waren. Dit is waarschijnlijk een gevolg van enkele nivellerende invloeden. Door het buiten
beschouwing laten van de velden 37-42 bleef er van het wel verwachte beregeningseffect
op gras niets meer over. Sedert 1960 zijn trouwens geen uitgesproken droge jaren meer voorgekomen, wat het optreden van duidelijk gunstige beregeningseffecten ook niet in de hand
heeft gewerkt. Daardoor en mede door het verhogen van de stikstofgiften voor gras sedert
1961 en voor grasstroken sedert 1962, zijn ook de verschillen tussen de bodembehandelingen
en tussen de stikstofgiften vervaagd. Alleen op gras zou nog van een zwak gunstig stikstofeffect gesproken kunnen worden, hetgeen er op wijst dat 250 kg N per ha op deze vierjarige
zware grasmat wel als een minimum moet worden beschouwd. Op de zwartgehouden grond
was boven 62,5 kg N per ha geen opbrengstverhoging meer waar te nemen.
Vruchtverruwing bij Golden Delicious kwam, evenals in vorige jaren, iets meer voor bij gedeeltelijke of gehele grasbedekking dan bij zwart gehouden grond. Deze samenhang zou op
kleine verschillen in temperatuurfluctuaties boven zwartgehouden en met gras bedekte grond
kunnen berusten.
Leerzaam is ook een vergelijking van de tot aan de verschillende jaren gesommeerde opbrengsten zoals voor enkele objecten voor Golden Delicious is weergegeven in afb. 10 (blz.
48). Hieruit valt te concluderen dat alleen in 1961 - als gevolg van de veel te lage stikstofgiften in 1960 (1 N = 62,5 kg, 3 N = 250 kg N per ha) - de opbrengsten van bomen in
gras sterk achter bleven bij die van bomen in zwart gehouden grond of grasstroken. De
achterstand in totaalproduktie is grotendeels in 1961 ontstaan en is dank zij het opvoeren
van de stikstofbemesting op gras niet meer vergroot. Ook de achterstand van de grasstroken
ten opzichte van zwart gehouden grond is grotendeels ontstaan in de eerste jaren toen de
stikstofgiften nog niet waren aangepast aan de eisen van de grasbaan.
Stikstofgehalten in blad, in de zomer van 1963 verzameld, vertoonden behalve enige samenhang met de stikstofgiften, geen grote verschillen. Verschillen in vruchtkleur kwamen in 1963
bij Golden Delicious niet voor. Bij Cox's Orange Pippin hadden de vruchten van bomen in
gras een iets betere kleur aan die afkomstig van de overige percelen.
Bewaarziekten in de in het koelhuis gezette partijen Golden Delicious en Cox's Orange Pippin
van de oogst in 1962, traden bij het ruimen begin 1963 vrijwel niet op, zodat geen waarnemingen over de samenhang tussen de bodembehandelingen en de bewaarbaarheid konden
worden verricht.
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-zwart
• grasstroken
-gras 3N
• gras 1N

Afb. 10 Gesommeerde opbrengsten van Golden Delicious in het bodembehandelingsproefveld (Veld 1-6
en 37-42 buiten beschouwing gelaten')
Fig. 10 Accumulated yields of Golden Delicious in the soil management trial (plots 1-6 and 37-42 excluded)
zwart = clean weeding; grasstroken = grass strips; gras = grass sod, two nitrogen levels

BEMESTING EN HET SCHEUREN VAN GRAS OP „KUENEN'S H O F "

Van het proefveld „Kuenen's Hof" waar van 1956 tot en met 1961 door Mej. Dr. A. POST
biocoenotisch onderzoek werd verricht, werden twee velden B2 en C2, in gebruik genomen.
Het betrof percelen waar appels, Lombartscalville op M I, gedurende zes jaar in onbemest
gras hadden gestaan en die in die jaren ernstig stikstofgebrek leden. Door bemesting
enerzijds en het scheuren van de grasmat anderzijds werd nagegaan in welke mate deze
bomen zich konden herstellen van de stikstofarme periode. Het volgende overzicht geeft de
voorgeschiedenis en de behandelingen van de in de vergelijking betrokken percelen in 1963
weer. In alle percelen werd ziektebestrijding toegepast.
AB, = grond sedert het plantjaar 1953 zwart gehouden en bemest. Stikstofbemesting in
1963 op 8 maart naar 100 kg N per ha als kalkammonsalpeter en op 7 mei naar 50
kg N per ha als kalksalpeter. Verder steeds snoei en ziektebestrijding.
B, = sedert 1957 onbemest gras (ernstig stikstofgebrek), steeds ziektebestrijding.
B 2 0 = voorgeschiedenis als B ls in 1963 onbemest, gras gescheurd op 25 april.
B2W = als B 2 0, gras echter bemest op 8 maart (100 kg N per ha als ks) gescheurd op
25 april en overbemesting op 7 mei (50 kg N per ha als ks).
C 2 0 = gras, voorgeschiedenis als B, zonder ziektebestrijding; in 1963 bemest op 8 maart
(100 kg N per ha als ks) en op 7 mei (50 kg N per ha als ks).
C2W = als C 2 0, echter dubbele stikstofgift (totaal 300 kg N per ha).
Op deze percelen werd het stikstofgehalte van kortlotblad vanaf 15 mei tot 25 oktober 1963
wekelijks bepaald als controle op de stikstofvoeding van de verschillende objecten. Het gras
op de percelen C 2 0 en vooral C2W en op B^Wvóór het scheuren reageerde alzeer vroeg
sterk gunstig op de stikstofbemesting. Aangenomen werd, dat de gift van 100 kg N per ha
(8 maart) op veld B2W op het moment waarop de grasmat werd gescheurd (25 april) vrijwel
geheel door het gras was opgenomen. Ook de bomen op de percelen B2 en C2 reageerden
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Afb. 11 Effect van de stikstofbemesting en het scheuren van een zes jaar lang onbemeste grasmat op het
verloop van het bladstikstofgehalte van Lombartscalville op M I. Verklaring in de tekst op blz. 48.
Fig. 11 Efect of nitrogen fertilization and ploughing up of a grass sod not fertilized or six years, on the
nitrogen content of leaves of Lombartscalville apples on M I
ABi
= clean cultivation since 1953, fertilization 150 kgs N per ha
Bi
= grass cover, not fertilized since 1957 (severe nitrogen deficiency)
B2O = previous history as Bi ;sod ploughed on 25 April 1963
B2W = as B2O but nitrogen fertilization (150 kgs N per ha) preceding ploughing of the sod
C2O = grass, previous history as Bi, in 1963 fertilized with 150 kgs N per ha
C 2 W = as C2O, in 1963 fertilized with 300 kgs N per ha

zeer duidelijk op de stikstofbemesting. In afbeelding 11 is het verloop van de stikstofgehalten
weergegeven van mei tot oktober. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
1.
2.

3.

Bomen in onbemest gras (B0 vertoonden zeer hevig stikstofgebrek.
Het scheuren van de armoedige, slecht onderhouden grasmat (B 2 0) heeft wel een duidelijk
stikstofleverend effect gegeven, maar van een voldoende stikstofvoeding van de bomen
was nog lang geen sprake. Het effect van het scheuren was reeds na drie weken aan
het stikstofgehalte van het blad merkbaar. Werd de grasmat van tevoren bemest (100
kg N per ha) en daarna gescheurd (B2W) dan was het stikstofeffect veel sterker maar
nog niet geheel voldoende voor een goede stikstofvoorziening.
Pas bij 300 kg N per ha op de nog tamelijk lichte grasmat werd een stikstofgehalte in het
blad bereikt, dat vergelijkbaar was met dat van bomen in de normaal bemeste zwart
gehouden grond (C2W en AB,).

De proef heeft aangetoond dat het zeer snelle effect van het scheuren o.a. afhankelijk is van
de aard der grasmat en dat een bemesting van 300 kg N per ha bij een grasmat die
door verwaarlozing nog geen grote verterende mulchmassa heeft kunnen vormen, niet overdreven veel is. De bomen op de behandelde percelen B2W, C 2 0 enC2W vertoonden een
sterk herstel van de groei, die sterker was dan bij het object ABj.

HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN TE WILHELMINADORP

Het nieuwe proefveld op de uitbreiding van het terrein van het proefstation werd in het voorjaar van 1963 ingeplant met de proefrassen Conference en Doyenné du Comice en met in de
bufferijen Beurré Hardy, allen op kwee d'Angers (afb. 2, blz. 14). De proef zal in de toekomst
twee bodembehandelingen, vijf stikstofhoeveelheden en al of geen beregening omvatten.
In 1963 werd een mengsel van Alexandrijnse en rode klaver ingezaaid.
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HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

In 1963 werden op vier van de twintig in 1961 ingezaaide grassen en grasmengsels drie
verschillende stikstofhoeveelheden op het grasgedeelte gegeven. Het betrof de objecten 3
(Engels raaigras), 7 (Roodzwenkgras), 14 (Veldbeemd en Beemdlangbloem) en 17 (het mengsel
BG 7, Engels raaigrasrijk en klaver bevattend). De bemesting op 13 maart op de zwirtgehouden
boomstroken bedroeg overal 60 kg N per ha als za. Op de grasgedeelten werd 100, 220 en
340 kg N per ha gegeven, gedeeltelijk op 13 maart en gedeeltelijk op 15 mei. Op 28 mei werd
het nitraatgehalte in de 0-20 cm grondlaag bepaald. Van de genoemde drie stikstofgiften werd
in deze laag onder gras en gemiddeld over de vier betrokken grasmengselobjecten teruggevonden 2, 20 en 32 kg N per ha. Berekend werd dat de grasbaan gemiddeld tot eind mei
minstens 160 kg N per ha (bij volvelds grasbedekking) moest hebben opgenomen.
Ook de nog slechts drie jaar oude peren hebben op deze alleen onder de grasstroken bestaande verschillen in de stikstofbemesting gereageerd. Het stikstofgehalte in het blad op 30
september bedroeg gemiddeld over de vier grasobjecten voor de stikstoftrappen respectievelijk 134-138 en 140 mmol N per 100 gram droge stof. Deze reactie wijst er op dat een nog
jong fruitgewas al kan reageren op de verzorging met stikstof van de grasbaan. Bij de grasstrokencultuur moet met de grote stikstofbehoefte van een ingezaaide grasbaan dus wel
rekening worden gehouden. Tussen de verschillende grasobjecten konden overigens geen
verschillen in vocht- en stikstofonttrekking worden aangetoond. De grasgroei van de klaver
bevattende mengsels ging laat in het seizoen wel langer door dan die van de overige objecten.

HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN TE HENNINGEN

Dit proefveld met Conference, in 1959 begonnen met een vergelijking van enkele stikstofhoeveelheden op gras, grasstroken en groenbemesting, werd in verband met de zeer sterke
heterogeniteit van de velden vanaf 1961 verder gehandhaafd als stikstoftrappenproefveld bij
een volvelds grasbedekking.
In 1962 (zie jaarverslag 1962, blz. 47) werd een positieve reactie op hogere stikstofgiften
geconstateerd. In 1963 echter bedroegen de opbrengsten per boom bij 62,5 - 250 - 375 en
500 kg N per ha respectievelijk 34,5 - 28,5 - 26,2 en 23,8 kg. De stikstof was gegeven op
14 maart (2/3 deel als kalkammonsalpeter) en op 23 april Q/3 deel als kalksalpeter).
Men zou uit de opbrengstverschillen kunnen afleiden dat stikstof hier een sterk ongunstige
invloed op de opbrengst heeft gehad. Uit een vergelijking tussen de opbrengsten van 1962
en 1963 per boom kon echter worden berekend dat de bomen een vrij sterk beurtjareneffect
vertoonden hetgeen zich ook aan de gemiddelde opbrengsten per object meedeelde. De
positieve reactie op stikstof in 1962 sloeg zodoende om in een negatieve reactie in 1963. De
uitkomsten van dit proefveld kunnen daarom ook pas na een reeks van jaren een indruk geven
van de reactie op stikstof in deze in gras liggende aanplant.
Uit beoordelingen van de bladkleur en uit de bladanalyse bleek wel, dat de peren bij 62,5
kg N per ha relatief stikstoftekort vertoonden, terwijl verder bleek dat de stikstofgehalten
in het blad het hoogst waren waar de grasbedekking het oudst was (de oorspronkelijke
graspercelen van het vroegere bodembehandelingsproefveld). Waar aanvankelijk groenbemesting werd toegepast en de grasbedekking pas in 1961 ontstond, lagen de stikstofgehalten
het laagst. Deze ook in de bladkleur aanwezige tendens was reeds in 1962 merkbaar en
wijst er op dat de bomen op de oudere graspercelen een geringere stikstofconcurrentie
ondervonden, vermoedelijk door stikstofleverantie uit de grotere verterende mulchmassa.
De grasontwikkeling op het proefveld reageerde sterk op de stikstofbemesting en nam toe
tot 375 kg N per ha.
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HETTIJDSTIP VAN DE STIKSTOFBEMESTING
STIKSTOFBEMESTING OP BEVROREN, ONTDOOIENDE EN ONTDOOIDE GROND

In verband met de wenselijkheid de stikstofbemesting in diep bewortelde boomgaarden reeds
vroeg, in december tot februari uit te strooien, bestond in de lange winter van 1962/1963
hier en daar de neiging, de meststoffen reeds op de meer of minder besneeuwde nog diep
bevroren grond uit te strooien. Soms werd bemest bij het invallen van de dooi als de grond
nog berijdbaar was.
In een pereperceel op zwartgehouden, kalkrijke zware zavel te Wilhelminadorp werd nagegaan wat er onder deze omstandigheden met stikstof zou kunnen gebeuren. Zwavelzure
ammoniak en kalksalpeter (300 kg N per ha) werden uitgestrooid op 1 februari (tot 40 cm
diep bevroren grond), op 4 maart (tijdens het begin van de dooi) en op 15 maart (vlak na
de dooi). Grondonderzoek leverde verscheidene waardevolle gegevens op. Zo bleek dat
een zeer geringe hoeveelheid dooiwater, die een verhoging van het grondwater van slechts
5 cm tot gevolg had, reeds minstens 10% van de kalksalpetergift tot vlak boven het grondwater (110-125 cm diepte) had verplaatst.
De snelle en sterke dooi die na 2 maart 1963 volgde, liet een zeer sterke indringing
van nitraatstikstof zien. Bij zwavelzure ammoniak werden stikstofverliezen geconstateerd
waarvan aannemelijk kon worden gemaakt dat ze een gevolg waren van ammoniakvervluchtiging.
In tabel 15 zijn de van de kunstmest afkomstige nitraatstikstof-hoeveelheden tussen 0 en 120
cm diepte weergegeven, zoals ze in de tweede helft van juni 1963 werden bepaald.
Tabel 15. De hoeveelheid nitraatstikstof in de tweede helft van juni 1963, gesommeerd over 8 bodemlagen
tussen 0 en 120 cm diepte en voor zover afkomstig van de kunstmestgiften (300 kg N per ha)
Table 15. Nitrate-nitrogen soil content resulting from fertilization, as a total of quantities determined in
8 soil layers between 0 and 120 cm depth, in the second half of June 1963
Controle = no nitrogen given; kalksalpeter — calcium nitrate; zwavelzure ammoniak = ammonium
sulphate both 300 kg N per ha; fertilziation on frozen soil (vorst 1 Februari), after setting in of the
thaw (dooi, 4 March), and at the end of the thaw period (laat, 15 March)
Object
Treatment

Controle
Kalksalpeter-vorst
Kalksalpeter-dooi
Kalksalpeter-laat
Zwavelzure ammoniak-vorst
Zwavelzure ammoniak-dooi
Zwavelzure ammoniak-laat

Kg NO3 - N per ha

74
309
195
290
252
135
201

De kalksalpeterverliezen bij bemesting tijdens de dooi moeten aan de sterke indringing en
verspoeling worden toegeschreven, een proces dat men steeds mag verwachten wanneer
bij de dooi flinke hoeveelheden water zijn betrokken. De ammoniakverliezen moeten aan
een reactie tussen zwavelzure ammoniak en koolzure kalk uit de grond worden toegeschreven.
Bij een zeer natte toestand van de grond zoals bij een natte dooi, vindt blijkbaar geen snelle
indringing en adsorbtie van ammoniak in en aan de grond plaats, zodat bij aanwezigheid
van koolzure kalk in de grond flinke hoeveelheden ammoniak kunnen vervluchtigen.
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Bemesting van nitraat- en op kalkhoudende grond ook van ammoniakstikstof aan het begin
van een natte dooiperiode moet dan ook zeker ontraden worden. Bij bemesting op besneeuwde
bevroren grond moet met een sterke indringing van nitraatstikstof tijdens de dooi rekening
worden gehouden.
HET STIKSTOFTIJDSTIPPENPROEFVELD TE HENNINGEN
In dit proefveld met Golden Delicious op M IX in gras wordt reeds enkele jaren het effect
van op verschillende tijdstippen uitgestrooide kalksalpeter en zwavelzure ammoniak nagegaan.
In het seizoen 1962/1963 werd de oorspronkelijke stikstofgift van 120 kg N per ha verhoogd
tot 200 kg N per ha omdat het vorige jaar vrij duidelijk stikstofgebrek was opgetreden. Door
de lange winter, die vanaf 20 december tot begin maart 1963 duurde, kon het oorspronkelijke
schema van tijdstippen niet gehandhaafd worden. De bemesting werd uitgevoerd op 1 november en 20 december 1962 en op 14 maart en 11 april 1963.
De opbrengsten per ha (bij 1000 bomen per ha) bedroegen in 1963 voor zwavelzure ammoniak
in november, december, maart en april uitgestrooid respectievelijk 45,8 - 44,4 - 44,8 en 40,3 ton
ton per ha. In deze volgorde werd voor kalksalpeter gevonden: 46,0 - 43,6 - 45,0 en 40,3 ton
per ha. Deze opbrengsten zijn mede het gevolg van de spreiding in bemestingstijdstippen
van het voorgaande seizoen. Evenals in vorige jaren (vergelijk het jaarverslag van 1962, blz.
48) werd dus weer de indruk verkregen dat vroeg mesten onder deze omstandigheden van
diepe beworteling is aan te bevelen.
In tabel 16 (blz. 53) wordt een indruk gegeven van de hoofdzakelijk uit nitraat bestaande
stikstofhoeveelheden in de 20-60 cm wortelzône. Deze cijfers, die onder meer een afspiegeling
zijn van het indringingspatroon van de meststoffen, laten zien dat bij de achtereenvolgende
kalksalpetergiften het accent bij de stikstofvoeding in steeds latere perioden van het groeiseizoen moet hebben gelegen. Bij zwavelzure ammoniak was dit eveneens het geval. De
indruk bestond echter, dat bij de in maart en april gegeven zwavelzure ammoniak binnen de
bemonsteringsperiode nauwelijks van een sterke inspoeling sprake is geweest. Mogelijk
heeft sterkere stikstofopname door gras hierbij een rol gespeeld.
Door de hoge stikstofgift (200 kg N per ha), de zware dracht, de vele neerslag in de zomer
en wellicht stikstofleverantie uit de verterende grasmulch, waren de verschillen in bladkleur
onopvallend. De analyse van in september bemonsterde bladeren liet over het algemeen bij
kalksalpeter hogere stikstofgehalten zien dan bij zwavelzure ammoniak.
HETSTIKSTOFTIJDSTIPPENPROEFVELD TEGASSELTE
Dit proefveld op leemhoudende tot 40 cm humeuze en tot ca. 60 cm bewortelde zandgrond
omvat sedert 1962 twee stikstofgiften kalkammonsalpeter die op vier tijdstippen worden
uitgestrooid. Het eerste jaar werd 70 en 140 kg N, in 1963 werd 80 en 160 kg N per ha
gegeven. Als gevolg van de zeer lange winter kon het tijpstippenschema niet gehandhaafd
worden. De bemestingsdata waren in 1963 respectievelijk 13 maart, 8 april, 18 april en 10
mei. Het proefveld was na de zomer van 1962 in gras gelopen, zodat er in 1963 een volvelds
grasmat aanwezig was. Dit had relatief stikstofgebrek bij het gewas Stark Earliest op M II
tot gevolg. Door de stikstofconcurrentie en gedeeltelijk door uitspoeling werd over de maanden mei-augustus in de laag 20-60 bij de vier bemestingsdata achtereenvolgens slechts 15,
16, 18 en 20 kg N (ammoniak- en nitraatstikstof) per ha aangetroffen (vergelijk jaarverslag
1962, blz. 49). Ondanks de geringe verschillen in stikstofconcentraties in de grond, reageerde
de bladkleur van het gewas nog vrij duidelijk op de bemesting. De beste bladkleur en het
hoogste stikstofgehalte in het blad werden aangetroffen bij de hoogste gift en de latere
bemestingsdata.
De stikstofconcurrentie bleek ook uit een vergelijking tussen het N-gehalte van het blad
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Tabel 16. Hoeveelheden nitraat- en ammoniakstlkstof In de laag 20-60 cm in kg N per ha op drie bemonsteringsdata te Heijningen (N.-B.)
Table 16. NO3- and NH4- quantities in kgs N per ha in the rootzöne at 20-60 cm depth in three sampling
periods, as related to time of application of 200 kgs N per ha as nitrochalk and ammonium sulphate.
Experiment in an apple orchard on silty clay loam soil at Heijningen
Object

Hoeveelheid stikstof in

Treatment

Amount of nitrogen in the zone 20-60 cm on the date

laag 20-60 cm op datum

5 april

1 juli

11 september

Kalksalpeter
Nitrochalk

1
20
14
11

november
december
maart
april

97
163
36
10

16
37
55
68

7
3
35
31

Zw. ammoniak
Ammonium sulphate

1
20
14
11

november
december
maart
april

93
42
10
9

55
65
17
28

19
9
18
19

in 1962 en in 1963. In 1962 (zwartgehouden grond) bedroeg dit in juli 180-190 mmol N per
100 gram droge stof, in 1963 was dit gedaald tot 145-160 mmol N, eveneens in juli.
De opbrengsten, een weerspiegeling mede van de voedingsomstandigheden in 1962, bedroegen per boom voor 1 N achtereenvolgens 9,2 - 8,4 - 10,4 en 11,3 kg, voor 2 N 9,1 - 9,0 9,8 en 10,5 kg. Hiermee w o r d t wederom bevestigd dat onder omstandigheden van grote
doorlatendheid en beperkte bewortelingsdiepte zeker niet vroeg moet worden bemest.
PROEFPLEKKENONDERZOEK IN ZEELAND
De elf proefplekken met Golden Delicious, die dienen voor de bestudering van de verplaatsing van stikstof gedurende het groeiseizoen, werden in 1963 zevenmaal bemonsterd.
De spreiding in de bemestingstijdstipen was dit jaar zeer gering. Behalve op twee in gras
gelegen bedrijven, vond de bemesting steeds na de lange winter, pas in maart, plaats.
Berekend w e r d dat zich gedurende het groeiseizoen (april tot augustus) van alle nitraatstikstof tussen 0 en 80 cm diepte 2 7 % respectievelijk 2 0 % in de 20-60 cm laag bevond bij
bedrijven, waar men v ó ó r respectievelijk né 20 maart de bemesting uitvoerde. In de 0-20 c m
laag bevond zich gedurende het groeiseizoen in deze gevallen 3 7 % respectievelijk 4 7 %
van alle nitraatstof. Gedurende de uitzonderlijk natte maanden juni en augustus w e r d een
duidelijke indringing van stikstof geconstateerd.
WATERHUISHOUDING
HETAFSTERVEN VAN PEREN IN MIDDEN-ZEELAND
Op verscheidene bedrijven op de zwaardere gronden van Midden-Zuid-Beveland (omgeving
Kloetinge , Kapelle en Wemeldinge) stierven in het voorjaar van 1963 vier- tot achtjarige peren
bij het begin van de bladontwikkeling af (zie afb. 12, blz. 54). Het betrof vaak Beurré Hardy,
maar ook Précoce de Trévoux, Conference en andere rassen op kwee. Daarbij werden
steeds dode, min of meer blauw gekleurde wortelstelsels waargenomen.
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Afb. 12 Bij het begin van de bladontwikkeling stierven in
1963 op verschillende bedrijven in het midden van
Zuid-Beveland jonge perebomen af

-"w
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Fig. 12 Trees in several young
pear orchards in the centre
of Zuid-Beveland died at
the very beginning of
growth in 1963. A relation
with impeding water and
individual weakness
of
the tree was supposed

Hoewel het verschijnsel sterk met de individuele weerstand van de bomen leek samen te
hangen, getuige de grillige afwisseling van dode en gezonde exemplaren en vooral leek
voor te komen bij bepaalde ras-onderstam combinaties van jonge leeftijd, vond het afsterven
toch wel pleksgewijs in bepaalde gedeelten van de aanplant plaats. In één geval (Kloetinge)
ging 17%, in een ander geval (Kapelle) 7% van de bomen dood. Soms kon worden vastgesteld, dat de dode bomen reeds in een voorafgaand jaar rode bladkleuren vertoonden.
De concentratie op bedrijven in het midden van Zuid-Beveland en het pleksgewijs voorkomen van het afsterven leek in de richting van wateroverlast te wijzen. Ook de aanwezigheid in sommige gevallen van een ondiepe zware kielplaat en van sterke roestverschijnselen
hieronder, gaf steun aan deze gedachtengang. Veel gronden in deze omgeving zijn gevoelig
voor verslemping. Bovendien veroorzaakte de dooi in de loop van maart tijdelijk zeer
hoge grondwaterstanden. Zware regenval, ca. 55 mm djrect na de dooi, kan het tijdelijke
luchtgebrek in de wortelzone nog hebben verergerd. Dit alles vond plaats bij vrij hoge luchttemperaturen van overdag gemiddeld 10° C, die het uitlopen van het gewas zeker versneld
kunnen hebben.
Op de twee aangeduide bedrijven werd door middel van periodieke grondwaterstandsmetingen in 47 buizen nagegaan of een samenhang tussen het afsterven en het gedrag van
het grondwater kon worden vastgesteld. Op het bedrijf te Kloetinge kwamen de meeste
dode bomen duidelijk voor op plekken waar na zware regenval de hoogste grondwaterstanden werden vastgesteld. Aan metingen in korte buizen kon hier in natte perioden ook
het bestaan van een schijnwaterspiegel op de stijve kleiplaat worden aangetoond. Op
beide bedrijven was sprake van relatief hoge grondwaterstanden en sterke grondwaterschommelingen.
Het onderzoek heeft de veronderstelde samenhang tussen afsterven van de peren en de ontwateringstoestand niet bewezen, maar wel zeer aannemelijk gemaakt.

POTPROEVEN
ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN RESERVESTIKSTOF

In 1962 zijn onderstammen M XI respectievelijk stikstofarm en stikstofrijk opgekweekt
Beide groepen planten, die in ontwikkeling sterk verschilden, werden in 1963 in potten met
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Afb. 13. Het verwijderen van stikstof in de potproef met
Golden Delicious door
middel van snelle uitspoeling
Fig. 13 Removal of nitrogen by
means of quick leaching
in a pot experiment on
the influence of temporary nitrogen uptake with
Golden Delicious on M IX

iets slibhoudend, stikstofarm zand geplant. De helft van de potten van beide genoemde
groepen ontving ruim stikstof, de andere helft niet.
Aan de hand van uitgebreide gewasanalyse, bladkleurschattingen en scheutmetingen werd
de nawerking van de stikstofgift van het vorige jaar onderzocht. De proef zal nog een jaar
worden voortgezet. Een samenvatting van de resultaten zal in het volgende jaarverslag
worden gegeven.
PERIODIEKE STIKSTOFOPNAME BIJ GOLDEN DELICIOUS

Met eenjarige Golden Delicious op M IX werd een nieuwe potproef in stikstofarm slibhoudend
zand uit de ondergrond opgezet in potten met een inhoud van 33 liter. Doel is, na te gaan
welke de invloed is van stikstof, gedurende een of twee maanden opgenomen in verschillende
perioden van het jaar, op de bloei, de vruchtzetting enz. van de bomen. De proef omvat
twaalf objecten in acht herhalingen. Na afloop van de stikstofopnameperiode worden eventuele stikstofresten door uitspoelen verwijderd, (afb. 13) . In dit spoelwater wordt de hoeveelheid stikstof bepaald, zodat een indruk van de opgenomen stikstofhoeveelheden kan worden
verkregen. De giften zijn voor alle oblecten gelijk en kwamen in 1963 overeen met 200 kg
N per ha.
In 1963 werden aan de jonge bomen reeds grote verschillen in bladkleur waargenomen, die
echter nog geen duidelijke conclusies toelaten omdat de boompjes in dit aanloopjaar vooral
de eerste maanden nog niet over goed ontwikkelde wortelstelsels beschikten. De vruchten
werden niet verwijderd, zodat 0,4 kg per boom werd geplukt. De stikstofbemesting had
duidelijk invloed op de vruchtkleur en de vruchtgrootte. De vruchtzetting bleek vooral bevorderd te worden door stikstofopname in mei.
De proef zal enkele jaren voortgezet worden.
LATE UREUM BESPUITINGEN

Door OLLAND is er in verschillende publikaties op gewezen, dat late ureumbespuitingen met
vrij geconcentreerde oplossingen de mogelijkheid zouden bieden om stikstoftekorten in
fruitgewassen op effectieve wijze aan te vullen. Door de hoge concentratie (4%) wordt veel
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meer stikstof in de plant gebracht dan mogelijk is bij de 0,5%-oplossingen welke doorgaans
tijdens het groeiseizoen worden verspoten. De hierbij optredende bladverbranding zou geen
bezwaar zijn, omdat dit verouderde blad toch geen actieve rol meer zou spelen. De opgenomen stikstof wordt in de weken voorafgaande aan de bladval vlot afgevoerd naar
de houtige delen van het gewas.
Om het effect van late ureumbespuitingen nader te bestuderen werden bespuitingen met
2% ureum uitgevoerd op de helft van de onderstammen M XI uit de reeds vermelde potproef
over de betekenis van reservestikstof (blz. 54). Deze proef, waarin de oorspronkelijke objecten
in tienvoud aanwezig waren, werd dus in een bespoten en een onbespoten deel gesplitst. De
bespuitingen vonden viermaal plaats nl. op 9 en 19 september en op 2 en 15 oktober.
Een week na de eerste bespuiting trad reeds een groenere bladkleur op. De bespuitingen
hebben wel duidelijk verbranding aan de bladranden opgeleverd.
Uit bladanalyses bleek, dat de bespuitingen een zeer sterke verhoging van het stikstofgehalte in het blad gaven. Bij de planten die in 1963 stikstofarm opgroeiden gaven de
ureumbespuitingen omstreeks half oktober een verhoging van 0,94 tot 1,50% N in de droge
stof. Bij planten die in 1963 wel met stikstof werden bemest werd het gehalte van 1,49
tot 2,04% verhoogd.
Tabel 17. De invloed van stikstofbemestingen en late ureumbespuitingen op het drogestof-gewicht en het
stikstofgehalte in verschillende delen van de onderstam M XI
Table 17. The influence of nitrogen fertilization applied in two different years and of autumn sprayings
with 2 % urea on the dry weight per plant and on the nitrogen content of different parts of rootstock
M IX

Behandeling 1)

Totaal
droge stof

Treatment 1)

Total dry
matter in
gram per
plant

N in % op droge stof / N in % in dry matter

Scheuten / Shoots

Stam / Stem

Wortel
Roots

Bast

Hout

Bast

Hout

Bark

Wood

Bark

Wood

+++
+ +—

56,1
66,7

1,46
1,01

0,45
0,22

0,95
0,71

0,35
0,20

0,91
0,57

+ —+

42,0
41,1

1,22
0,83

0,36
0,20

0,73
0,52

0,20
0,13

0,67
0,46

—+ +

50,0
60,3

1,36
0,95

0,35
0,21

0,93
0,70

0,27
0,20

0,90
0,57

27,0
24,3

1,28
0,80

0,46
0,21

0,73
0,49

0,20
0,11

0,65
0,46

+

') De + tekens duiden respectievelijk de stikstofbemesting in 1962, 1963 en de late ureumbespuitingen
in 1963 aan.
+ = nitrogen fertilization in 1962, 1963 and autumn sprayings with urea in 1963 respectively
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Uit tabel 17 (blz. 56) waarin de invloed van de bespuitingen op het stikstofgehalte van de
verschillende weefsels en op de drooggewichten is weergegeven blijkt, dat alle delen van
de plant door de bespuitingen sterk in N-gehalte zijn gestegen. De planten zijn letterlijk mei
stikstof volgepompt. Zo blijkt het gehalte aan stikstof in de scheuten en de wortels bij
bespoten planten die twee jaar lang reeds geen stikstof ontvingen (
I-) hoger te zijn dan
bij planten die onbespoten bleven, maar in die twee jaren van een ruime stikstofbemesting
konden profiteren ( + + —).
Opvallend is wel, dat bij de in 1963 bemeste planten een statistisch betrouwbaar lager
drooggewicht bij de bespoten planten werd geconstateerd. Waarschijnlijk was de diktegroei
bij deze planten op het moment van de eerste bespuitingen (9 september) nog niet beëindigd
en werd deze door de 2% ureumoplossing waarbij ook bladverbranding optrad, sterk geremd.
Bij de in 1963 onbemeste planten, die de groei al lang hadden gestaakt, werd dit effect
niet waargenomen.
Met de niet voor de analyse gebruikte planten zal de proef worden voortgezet.
Ook in de praktijk werden late 2%-ureumbespuitingen uitgevoerd, nl. in een aanplant van
Laxton's Superb op M IX. De bespuitingen vonden tussen 17 september en 18 oktober zesmaal plaats. Enkele bespuitingen zullen echter door regenval onwerkzaam zijn geweest.
Bij dragende bomen werd het stikstofgehalte in het blad (8 oktober) verhoogd van 2,30 tot
2,53% N, bij niet dragende bomen van 1,78 tot 2,02% N. Scheutlengte en -diktemetingen
wezen uit, dat de bespuitingen bij dragende bomen een stagnatie in de scheutgroei veroorzaken. Bij niet dragende bomen, waarvan de scheuten veel langer maar relatief ook
dikker waren dan die van bomen met vruchten, hadden de bespuitingen geen invloed op
de scheutgroei. Hier was de lengte- en diktegroei op het moment van de bespuiting (vanaf
17 september) blijkbaar reeds beëindigd.
IJZERGEBREK
Aan in 1962 met Chel 138-Fe (Fe-EDDHA) en Chel 330-Fe (Fe-DTPA) behandelde chlorotische peren te Wilhelminadorp werd de nawerking van de behandelingen in 1963 bestudeerd.
Inderdaad bleven bomen, die het vorige jaar duidelijk gunstig gereageerd hadden, ook in
het tweede jaar redelijk groen. Het effect, dat minder uitgesproken was dan in het jaar van
de behandeling, werd alleen bij de hoge dosering van Chel 138-Fe, nl. 12 gram per m2
boomspiegel duidelijk waargenomen.
Met Chel 330-Fe, dat in 1962 in te lage doseringen tot 6 gram per m2 boomspiegel was
toegepast en toen geen effect te zien gaf, werden opnieuw enkele bomen behandeld. Alleen
de hoogste giften van 24 en 36 gram per m2 op 2 april, gaven effect.
Een chlorosebestrijdingsproef in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Hoorn opgezet, gaf met Chel 138-Fe en hoge doseringen van Chel 330-Fe goede resultaten
bij jonge peren te Blokker (N.H.).
GEWASONDERZOEK
Bij het onderzoek naar de betekenis van stikstof voor fruitgewassen dienen zich enkele
voedingsfysiologische vragen aan die o.a gericht zijn op het gedrag van stikstof in de plant
in verschillende perioden van het jaar. Zo kwam het onderzoek in potproeven naar de invloed van reservestikstof op de groei en van in verschillende perioden aangeboden stikstof
op de ontwikkeling, bloei, vruchtzetting enz. reeds ter sprake.
Een interessante vraag is, in hoeverre en bij welke processen een fruitgewas gebruik maakt
van reservestikstof, die in de vorm van ingewikkelde organische verbindingen wordt opgeslagen in de bast en in het hout, maar vermoedelijk vooral ook in wortelstelsel.
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Afb. 14 Stikstofconcentratieveranderingen in het sap
uit houtvaten van eenjarige
scheuten van Golden Delicious op M IX
Fig. 14 Seasonal changes in the
the total N-concentration
in tracheal sap of one
year old shoots of Golden
Delicious on M IX

In navolging van BOLLARD in Nieuw Zeeland werd door ons reeds in 1961 een begin gemaakt
met de bepaling van stikstofconcentratieveranderingen gedurende het seizoen in sap van
eenjarige scheuten. Dit sap, dat in zeer kleine hoeveelheden met behulp van een afzuigpompje wordt verzameld, is afkomstig uit de houtvaten. Door ons werd alleen het totaal
stikstofgehalte bepaald. Volgens BOLLARDgaat het hierbij uitsluitend om een reeks oplosbare organische stikstofverbindingen, voornamelijk asparagine, asparaginezuur en glutamine.
Nitraat wordt in dit sap vrijwel niet aangetroffen. In afb. 14 is voor de jaren 1961 - 1963
een drietal curven weergegeven die alle betrekking hebben op eenjarige scheuten van de
appel Golden Delicious op M IX. In 1961 was het materiaal afkomstig uit Heijningen (de
stikstoftijdstippenproef), in de volgende jaren uit Wilhelminadorp (de bodembehandelingsproef).
Uit de curven blijkt dat de stikstofconcentratie tijdens het schuiven van de knoppen sterk
toeneemt tot ca. tienvoudige waarden. Tijdens de bloei daalt dit gehalte weer, om in de
loop van mei wederom toe te nemen. Vanaf het begin van de zomer vindt tenslotte een
daling tot de oorspronkelijke lage stikstofconcentraties plaats. De gehalten blijken in de
voorjaarsmaanden sterk negatief te correleren met de lengte van de gebruikte scheuten.
Het verloop van de curven wijst op een samenhang met ontwikkelingsstadia van het gewas.
Zo komt het zeer late voorjaar van 1962 in de betreffende curve duidelijk tot uiting.
Het is mogelijk, dat de hier getoonde toename van de stikstofconcentratie een gevolg is
van de mobilisatie van reservestikstofverbindingen in het gewas zelf en niet van in deze
periode uit de grond opgenomen stikstof. De hoge concentraties worden namelijk gevonden
in een periode waarin van een volledige bladontplooing geen of nauwelijks sprake is en
waarin de stikstofopname uit de grond nog niet volledig op gang is gekomen. Een samenhang
met stikstofbemestingsverschillen kon niet aangetoond worden. Mogelijk heeft het gewas
bij de aanloop tot de bloei (bij het schuiven van de knoppen) en later bij de vruchtzetting
in juni extra stikstof nodig en mobiliseert het daartoe reservestoffen. Voedingsfysiologisch
is het gevonden proces nog niet verklaard.
Van de gebruikte scheuten werden in 1963 ook de uitlopende knoppen op stikstofgehalte
geanalyseerd. Op de data 10-18-24 april en 1 mei bedroegen deze gehalten 128-207-247 en
253 mmol N per 100 gram droge stof. Daarna daalden deze waarden tijdens de bloei. Ook in
de knoppen werd tijdens het schuiven dus een toename in de stikstofconcentratie waargenomen,
i
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INLEIDING
In het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met onderzoek over de relatie groei-vruchtbaarheid bij de appel. Het werk bestond hoofdzakelijk uit een algemene oriëntatie op dit
terrein. In de praktijk van de fruitteelt is gebleken, dat deze relatie o.a. beïnvloed kan worden
door het in horizontale stand buigen van takken. In dat geval treedt namelijk een vermindering
van de groei op, terwijl de vruchtbaarheid toeneemt. Het werd daarom zinvol geacht deze
praktijkervaring als uitgangspunt voor verder onderzoek te nemen. Het belangrijkste effect
van het buigen schijnt een vergroting van de aanleg van het aantal gemengde knoppen te
zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat niet alleen de bloemaanleg beïnvloed wordt, maar
dat het aantal uitlopende knoppen bij gebogen takken groter is dan bij onbehandelde takken.
Het is duidelijk, dat dit eveneens tot meer bloemen kan leiden. In dat geval zou dus de
apicale dominantie, d.i. het vermogen van de eindknop om lager gelegen knoppen in hun
ontwikkeling te remmen, zich in verminderde mate manifesteren. Van groot belang betreffende het horizontaal buigen is de vraag welke factor voor het resultaat bepalend is: het
aanbrengen van de bocht in de tak of het veranderen van de stand van de scheut ten opzichte van de richting van de zwaartekracht. Teneinde het effect van het buigen en de daarmee samenhangende problemen nader te bestuderen werd in de loop van het verslagjaar
een grote potproef opgezet. In deze proef worden bovendien de toegediende stikstofhoeveelheden en het tijdstip van toediening als variabele factoren betrokken. Aan het element
stikstof wordt namelijk zowel bij de groei als bij de vruchtbaarheid een zeer belangrijke rol
toegekend.
Daar de groeiende scheuten via de houtvaten in de vorm van aminozuren van stikstof voorzien
worden is het van belang een inzicht te krijgen in zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve
samenstelling van het houtsap wat betreft aminozuren in verband met de tijd van het seizoen.
Met het onderzoek hiernaar is dit jaar een aanvang gemaakt.
In het verslagjaar werd verder ter oriëntatie een aantal waarnemingen over groei en vruchtbaarheid gedaan bij een aantal bomen van het ras Winston.
POTPROEF MET GOLDEN DELICIOUS
Deze proef werd eind maart ingezet met éénjarige boompjes op onderstam M IX (afb. 15,
blz. 60). Het doel ervan is de invloed na te gaan van het al of niet buigen op de groei en
vruchtbaarheid in combinatie met drie stikstofgiften (1N, 2N en 3N respectievelijk 40, 100, 200
kg/ha) en twee tijdstippen van stikstoftoediening („vroeg" = 1 april en „laat" = 1 augustus).
Het totale aantal behandelingen is derhalve twaalf. De proef wordt in achtvoud uitgevoerd.
Ter beantwoording van de vraag of het aanbrengen van een bocht in de gebogen scheut
dan wel het in een andere stand brengen ten opzichte van de richting van de zwaartekracht
het resultaat van het buigen bepaalt, werden ook nog zestien boompjes horizontaal geplant
(afb. 16, blz. 61). Bij de helft hiervan mogen de scheuten vrij omhoog groeien, terwijl bij de
rest de nieuw gevormde scheuten in het horizontale vlak gehouden worden. De bemesting
(3N) werd „vroeg" toegediend.
Het resterende deel van de in april toegediende stikstof werd begin augustus door uitspoeling
verwijderd. Bij de „laat" gegeven stikstof zal dit waarschijnlijk in het vroege voorjaar gebeuren. In het verslagjaar werd het in horizontale richting buigen van de nieuw gevormde
scheuten omstreeks half juni uitgevoerd.
Betrouwbare uitkomsten van deze proef zijn nog niet beschikbaar, daar duidelijke reacties
op de verschillende behandelingen pas volgend jaar verwacht kunnen worden.
AMINOZUURSAMENSTELLING VAN HET HOUTSAP
Het onderzoek hierover beperkte zich in het verslagjaar slechts tot een kritische bestudering
van de methode om houtsap te verkrijgen en het opdoen van ervaring in de methodiek van de
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Afb. 15. Overzicht van de potproef over periodieke stikstofopname en relatie groei-vruchtbaarheid bij
Golden Delicious op M IX
Fig. 15. Pot experiment with Golden Delicious on M IX concerning the effect of nitrogen uptake during different periods of the year and the relation of growth to fertility

aminozuurbepaling. Het laat zich aanzien, dat begin 1964 het eigenlijke onderzoek over de
aminozuursamenstelling van het sap in de houtvaten in verband met de tijd van het seizoen
een aanvang kan nemen.
ENKELE WAARNEMINGEN OVER GROEI EN VRUCHTBAARHEID BIJ HET RAS WINSTON
Het doel van deze waarnemingen was na te gaan in hoeverre het met de groei en vruchtbaarheid gesteld is van takken, die zonder dat enige ingreep toegepast is, een verschillende
stand innemen. Vroeg in het voorjaar werden daartoe bij een aantal bomen van het ras
Winston totaal een honderdtal éénjarige scheuten gemerkt, die volgens de hoek, die zij
ten opzichte van de loodrechte stand maakten, te weten 0°, 45° en 90° in drie groepen
werden verdeeld. De betreffende bomen, die behoorden tot een rij bomen waarbij in voor-
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Afb. 16 Potproef over de relatie
groei-vruchtbaarheid
bij
Golden Delicious op M
IX. Boompjes in horizontale stand
Fig. 16 Pot experiment with Golden Delicious on M IX
concerning the relation of
growth to fertility. Trees
in horizontal position

Tabel 18. De invloed van de vruchtdracht gedurende 1959 t/m 1962 en de hoek van de in 1963 éénjarige
twijgen t.o.v. de verticale stand op de lengte van de éénjarige twijgen en de daarop in 1963
gevormde scheuten bij het appelras Winston
Table 18. Influence on the lenght of one year old shoots and shoots newly formed on them in 1963 of
fruit bearing in 1959-1962 and of the position of the one year old shoots in relation to the vertical, using the apple variety Winston.

Behandeling
Treatment

Bloemen niet verwijderd in 1959 t/m 1962

Bloemen
verwijderd
in 1959 t/m 1962

Not deblossomed in
1959-1962
Hoek ten opzichte van
verticale stand

Deblossomed
in
1939-19S2
Hoek ten opzichte van
verticale stand

Angle to the vertical
b»
45»
90°

0«

Gem. lengte van in 1963 éénjarige 24,2
twijgen in cm
Mean length of shoots one year
old in 1963, in cm
Gem. lengte van in 1963 gevormde
scheuten in cm
Mean length of shoots newly formed
in 1963, in cm

5,0

Angle to the vertical
45°

26,1

32,1

26,2

29,3

33,3

19,1

32,3

4,3

11,5

21,9
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afgaande jaren (1959 t/m 1962) door TOORENAAR de invloed van de snoei en de vruchtdracht
op de groei bestudeerd werd (zie Jaarverslag 1962, blz. 22 e.v.), waren niet gesnoeid. Bij
een deel van de bomen waren in die jaren alle bloemen verwijderd. De overige hadden
steeds normaal vrucht gedragen. De nawerking van de mate van de vruchtdracht werd derhalve eveneens in de proef betrokken.
Van de gemerkte takken werden per tak de knoppen, de uitgelopen knoppen, de bloemtrossen, de bloemen per bloemtros en de vruchten voor en na de junirui geteld. Bovendien
werd de lengte van elke tak en van de zich daarop gevormde nieuwe scheuten bepaald.
Vanwege het te geringe aantal waarnemingen zijn de uitkomsten, hoewel als basis voor
verder onderzoek waardevol, niet zeer betrouwbaar. Slechts een enkele opmerking - naar
aanleiding van de scheutlengtebepalingen - is derhalve gerechtvaardigd.
De cijfers in tabel 18 (blz. 61) vestigen de indruk, dat de gemiddedle lengte van de gemerkte
in 1962 gevormde scheuten van de bomen, die in de periode 1959 t/m 1962 geen vruchten
droegen, iets groter is dan van de bomen, die in de jaren 1959 t/m 1962 steeds gedragen
hebben. Dit is in overeenstemming met de bevindingen vanToORENAAR,die evenwel de totale
scheutgroei per boom bepaalde. De gemiddelde scheutgroei in 1963 op het gemerkte hout
van de in devoorafgaande jaren niet dragende bomen is daarentegen duidelijk kleiner dan bij de
niet ontbloemde bomen. Het is niet onmogelijk, dat dit verschijnsel samenhangt met een
hogere gewichtsopbrengst aan vruchten van de in de jaren 1959 t/m 1962 niet dragende
bomen. Deze gewichten zijn echter helaas niet bepaald.
Wat in tabel 18 eveneens opvalt is, dat de scheutlengte in beide jaren bij verschillende
stand van de takken verschillend is. Dit effect treedt vooral bij de in 1963 gevormde scheuten
zeer sterk op. Voor een verklaring hiervan is onderzoek op meer uitgebreide schaal noodzakelijk.
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ALGEMEEN
Evenals in 1962 is dit jaar de meeste aandacht besteed aan het probleem van de bestrijding
van kweekgras in verscheidene fruitgewassen.
Een explosieve ontwikkeling werd hierbij veroorzaakt door de plotselinge goedkeuring van
het middel paraquat (Gramoxone). Doordat dit middel terstond op grote schaal in de praktijk
werd toegepast konden vele ervaringen worden verzameld over de manier en het tijdstip van
toepassen, de hoeveelheid te gebruiken water, de dosering, de toevoeging van andere middelen
aan paraquat, enz. De resultaten uit deze proeven kwamen overeen met de ervaringen, die
fruittelers met de toepassing van paraquat verkregen.
Gebleken is dat bij de bestrijding van een zware kweekgrasvegetatie een toevoeging van
simazin of diuron een beter resultaat gaf dan een toepassing van paraquat alleen. De extra
kosten van deze toevoeging wegen echter niet op tegen het slechts iets verbeterde resultaat.
Het verdient daarom de voorkeur een zware kweekgrasvegetatie enige malen te bespuiten met
paraquat zonder toevoeging van andere middelen. Pas wanneer ten gevolge van deze herhaalde toepassing van paraquat de vegetatie zodanig is gewijzigd, dat in het volgende jaar
tevens een begroeiing van éénjarige onkruiden kan worden verwacht, heeft toevoeging
van een middel met nawerking zoals simazin of diuron enige zin. Wanneer reeds bij de eerste
bespuiting wordt uitgegaan van een vegetatie, bestaande uit kweekgras én éénjarige onkruiden, verdient toevoeging van een van deze middelen aanbeveling.
In 1963 bleken combinaties van paraquat met Casoron zeer snel te werken, terwijl paraquat
+ simazin en paraquat + diuron een langzamere aanvangswerking hadden. Deze laatste
twee combinaties vertoonden echter de langste nawerking, terwijl bij paraquat + Casoron
snel hergroei van het kweekgras optrad. De beste resultaten werden in 1963 bereikt met
paraquat + simazin.
Gebleken is dat in de meeste gevallen een toepassing met een lage dosering simazin de
voorkeur verdient. Deze dosering dient zodanig te worden genomen, dat bij het begin van
de pluk weer een lichte vegetatie van éénjarige onkruiden aanwezig is, zodat de grond weer
begroeid het najaar en de winter ingaat. Zonder voorafgaande grondbewerking kan in het
daaropvolgende voorjaar opnieuw begonnen worden met een toepassing van paraquat +
simazin.
Er moet op gewezen worden dat paraquat, evenals alle andere contactmiddelen, verspoten
moet worden met lage druk, teneinde opwerveling van de spuitvloeistof tegen te gaan. Als
het middel in contact komt met bladeren van de cultuurgewassen treedt beslist schade op.
De te gebruiken hoeveelheid water zal afhangen van de dichtheid der onkruidbegroeiing.
Bij een zware bezetting zal veel water moeten worden gebruikt (tot plm. 1500 l/ha), bij een
lichte bezetting zal weinig water voldoende zijn ( plm.500 l/ha). De weersomstandigheden tijdens
de toepassing kunnen het resultaat van de behandeling enigermate beïnvloeden. Lichte
regen tijdens het spuiten heeft geen nadelige invloed op het resultaat. Bij zonnig en warm
weer zal het effect van paraquat snel te zien zijn, maar deze omstandigheden zijn niet gunstig
voor een lange nawerking. Zwaar bewolkt donker weer zal het middel langzamer doen
werken, terwijl de werkingsduur dan echter aanzienlijk langer kan zijn.
De onkruiden akker- en haagwinde, varkensgras, zwaluwtong en hondsdraf bleken ongevoelig
voor paraquat.
Een ontwikkeling die nauw aansloot bij de goedkeuring van paraquat was het verspuiten van
herbiciden met motor- en nevelspuit. Gebleken is dat hiermede snel kan worden gewerkt,
terwijl de resultaten in het algemeen goed voldeden. (Zie afb. 17, blz. 64).
De groep van de aminotriazol-verbindingen verkreeg voor toepassing tegen onkruiden in
fruitgewassen nog geen goedkeuring. De kwestie van de volksgezondheid blijft hierbij de
belemmerende factor. Ook dit jaar is in proeven weer gebleken dat voor deze middelen voor
wat betreft de invloed op onkruiden zeker een plaats vacant is voor toepassing in de fruit-
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Afb. 17 Chemische onkruidbestrijding met behulp van de snelspuit
Fig. 17 Chemical weed control bij means of a mist blower

teelt. Ze bezitten een goed, vaak langdurig effect op vrijwel alle onkruiden, mits deze op
het moment van spuiten met voldoende groene plantedelen bovengronds aanwezig zijn.
Het reeds goedgekeurde middel Eptam werd weer in enkele proeven opgenomen. Mits op
de juiste manier toegepast, bleek het goed werkzaam tegen kweekgras, terwijl het op overige
onkruiden nauwelijks enig effect had. Een bezwaar van dit middel blijft de hoge prijs en
de omslachtige manier van toepassen. Dit laatste geldt vooral in een dichte beplanting met
kleine boomvormen, evenals rond de boomstammen. Wanneer met behulp van werktuigen
zoals een frees, het middel goed in de grond kan worden ingewerkt, heeft het zeker zijn
waarde. Dit is bijvoorbeeld wel mogelijk in percelen met kweekgras waar ingeplant moet
worden. Toepassingen van Eptam kunnen tot kort voor het planten plaats vinden, omdat
van een schadelijke nawerking geen sprake is.
Een nieuwe ontwikkeling was het voor proefneming beschikbaar komen van de uracil-verbindingen Hyvar en Hyvar X. Tot nu toe zijn in boomgaarden geen schadelijke gevolgen
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Tabel 19. Invloed van herbiciden op onkruiden In Cox's Orange Pippin op M IX te Heljnlngen, gespoten
8 april 1963
Table 19. Influence of herbicides on weeds In orchard with Cox's Orange Pippin on M IX at Heljnlngen,
sprayed S April 1963
Gemiddelde bedekking op 27-8-1963 1)
Mean coverage on 27-8-1963 1)

Object
Treatment

Hyvar 3 kg/ha 2)
Weedazol-TL + Fenatrol, 20 I + 2
kg/ha
AAkarzol iVi kg/ha
Saminol 1XA kg/ha
71/

Dalapon 4. atrazin, 5 -fDalapon 4. diuron, 5 + 5
Eptam 250 kg/ha 2)
Paraquat + simazin, 4 I 4.
Paraquat + diuron, 4 I 4

5 kg/ha
kg/ha 2)
kg/ha
kg/ha

Totaal

Kweekgras

Overige

Total

Couch-grass

Other weeds

onkruiden

6,7
9,7

1,0
0,3

5,7
9,4

8,0
1,7
0,2
1,7
7,7
8,7
1,0
6,0

2,0
0,8
0,1
0,3
2,0
2,0
0,5
2,0

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

!) 0 = onkruidvrij / no weeds
10 = 100% bedekking / 100% coverage
) gevolgd door een toepassing van paraquat + diquat, 4 + 4 l/ha cp 25 juni 1963
followed by an application of paraquat + diquat, 4 + 4 l/ha on 25 June 1963

2

waargenomen, terwijl de werking op kweekgras in de meeste gevallen uitzonderlijk goed
was. Gebleken is dat deze middelen niet geschikt zijn voor toepassing in bessen. In enkele
proeven gingen struiken dood na het spuiten van lage doseringen. In frambozen werd
geen schade geconstateerd. Een goedkeuring voor de praktijk bestaat nog niet.
Dit jaar werd voor het eerst de bestrijding van kweekgras in morellen in het onderzoek
betrokken. Naast een goede werking van de diverse middelen tegen het kweekgras werd
geen schade aan de morellen waargenomen. De resultaten lijken veelbelovend.
Veel aandacht werd in 1963 besteed aan de onkruidbestrijding in aardbeien. Ook hier
kunnen de resultaten leiden tot nieuwe toepassingsmogelijkheden.
APPELS
In het kader van de Adviescommissie Veldproeven Plantenziekten in de Tuinbouw werden in
samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes twee proeven uitgevoerd, waarin
verscheidene middelen op hun bestrijding van kweekgras werden getoetst.
Beide proeven vonden plaats op het ras Cox's Orange Pippin op M IX van tien jaar oud,
één proef te Serooskerke en één proef te Heijningen.
Zoals blijkt uit tabel 19 heeft in de proef te Heijningen het middel Primatol-ATA bijzonder
goed voldaan bij de bestrijding van de gehele onkruidvegetatie. Goede resultaten gaven ook
de middelen Saminol, dalapon + atrazin en paraquat + simazin.
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Naast de beste algehele bestrijding gaf Primatol-ATA tevens de beste kweekgrasbestrijding,
terwijl de overige middelen iets minder goed voldeden. Ook bij de bestrijding van de
overige onkruiden, bestaande uit akkerdistel, veenwortel, paardebloem en diverse éénjarige
onkruiden, gaf Primatol-ATA de beste resultaten. Verder voldeden Saminol, paraquat +
simazin en dalapon + atrazin eveneens goed.
In de proef te Serooskerke was alleen een combinatie van dalapon + atrazin in staat de
onkruidvegetatie met de helft te verminderen, terwijl deze combinatie tevens de beste resultaten te zien gaf bij de bestrijding van kweekgras. De overige in deze proef getoetste middelen hebben weinig invloed op de onkruiden gehad.
Uit beide proeven kwam naar voren, dat van de toegestane mogelijkheden voor de fruitteler
(Eptam, paraquat, simazin en diuron) een combinatie van paraquat met simazin de beste
resultaten heeft gegeven, zowel voor wat betreft de bestrijding van kweekgras als van
overige onkruiden.
Opvallend was dat dit jaar alle middelen of combinaties van middelen waarin een triazine
voorkwam (Primatol-ATA, Saminol, dalapon + atrazin, paraquat + simazin) goed tot zeer
goed hebben voldaan, terwijl de middelen of combinaties van middelen waarin een ureumverbinding voorkwam (AAkarzol, dalapon + diuron, paraquat + diuron) voor het merendeel hebben gefaald.
In het najaar van 1963 werden drie grote proeven opgezet, waarin alle kweekgrasbestrijdingsmiddelen, die momenteel voorhanden zijn, nogmaals worden getoetst.
MORELLEN
Na een oriënterend proefje in 1962 werd dit jaar in drie grote proeven gezocht naar de
mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding in morellen.
In deze drie proeven, die plaats vonden op zandgrond, werd een aantal middelen beproefd,
zoals de aminotriazol-verbindingen, dalapon-combinaties, paraquat-combinaties, Eptam en de
uracil-verbindingen.
In geen enkele proef is tot nu toe enige schadelijke invloed waargenomen.
Uit tabel 20 (blz. 67) blijkt, dat de beste resultaten werden verkregen van de middelen Hyvar
en Hyvar X. Eveneens goed voldeden de combinatie van dalapon met atrazin, Saminol en
Primatol-ATA. Voor toepassing in morellen is echter tot nu toe geen enkel middel goedgekeurd.
AARDBEIEN
In een groot aantal proeven werd getracht uitbreiding te geven aan de bestaande adviseringen
voor chemische onkruidbestrijding in produktievelden van aardbeien. In deze proeven werden
zoveel mogelijk rassen betrokken, zowel op zand- als op zavelgronden.
Gespoten werd met simazin 1 en 2 kg/ha, zes tot acht weken na het planten in augustus,
terwijl in het daaropvolgende voorjaar aanvullende bespuitingen werden uitgevoerd met simazin
1 kg/ha of Tenoran 5 en 7 ^ kg/ha. In een enkele proef werden deze bespuitingen ook toegepast op overjarige percelen.
>
Bij de bespreking van de resultaten dient onderscheid te worden gemaakt tussen percelen
op zandgrond en die op zavel.
Op humushoudende zandgrond verdroegen alle beproefde rassen (Talisman, Macherauch's
Frühernte, Gorella en Senga Sengana) simazin in een dosering van 1 kg/ha na het planten,
mits de toepassing plaats vond op een gewas dat in goede conditie verkeerde en reeds
enige nieuwe bladeren had gevormd. Onder dezelfde voorwaarden werden op dit tijdstip
zelfs doseringen van 2 kg simazin/ha verdragen. Geen van deze toepassingen had in het
daaropvolgende voorjaar een voldoende lange werking op de onkruiden, zodat aanvullende
bespuitingen waren vereist.
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Tabel 20. Invloed van herbiciden op onkruiden in morellen. Datum van toepassing 30 april 1963
Table 20. Influence of herbicides on weeds in orchard with sour cherries (Morel). Date of application 30 April
1963
Gemiddelde bedekking op 23-10-1963 l )
Object

Mean coverage on 23-10-1963 l )

Treatment

Totaal

Kweekgras

Overige

Total

Couch-grass

Other

+
+

+ 5 kg/ha
+ 3 kg/ha

Dalapon
atrazin, 5
Dalapon
diuron, 5
Eptam 250 kg/ha
Eptam 300 kg/ha
Hyvar 3 kg/ha
Hyvar X 3 kg/ha
Saminol Wz kg/ha
Primotol-ATA lV2 kg/ha

Weedazol-TL -\- Fenatrol
12
kg/ha
Paraquat -|- diuron, 4 I + 4 kg/ha
Paraquat -f- simazin, 4 I -\- 4 kg/ha
Onbehandeld/Untreated
')

+ 2

3,3
6,4
10
10
0,7
0
3,7
3,0
5,3
9,7

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

1,3
1,7
8,0
8,0
0,7
0
0,7
0
1,3
1,7

8,3
5,0
10

8,0
4,7
10

0,3
0,3
0

onkruiden

weeds

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

Toegepast omstreeks maart/april verdroegen deze rassen aanvullende bespuitingen van 1
kg simazin/ha en 5 of 7%kg Tenoran/ha. Een bespuiting van 2 kg simazin/ha, zes tot acht
weken na het planten, gevolgd door een aanvullende bespuiting van simazin 1 kg/ha in maart/
april, veroorzaakte meestal wel enige beschadiging aan het gewas in de vorm van bladeren
met min of meer ernstige simazin-symptomen.
De werking van Tenoran viel vaak tegen vanwege de korte duur en het geringe effect op
straatgras. De resultaten van simazin waren daarentegen zeer goed.
Ook op zavelgronden werd een dosering van 1 kg simazin/ha goed verdragen als deze zes
tot acht weken na het planten werd toegepast, dit in tegenstelling tot doseringen van 2 kg/
ha. Aanvullende bespuitingen met simazin in het daaropvolgende voorjaar gaven meestal
moeilijkheden, terwijl Tenoran op dat tijdstip goed werd verdragen.
Bij overjarige aardbeienpercelen werd ook op zavelgrond, zowel na de pluk als in het voorjaar,
1 kg simazin/ha goed verdragen.
De invloed van de toepassing van simazin en Tenoran op aardbeien van het ras Red Gauntlet,
geplant op zavelgrond wordt nog geïllustreerd in afb. 18 (blz. 68).
FRAMBOZEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN

Nadat in 1962 was gebleken dat Casoron in doseringen van 8, 10 en 12 kg/ha een ernstige
groeiremming van de jonge frambozescheuten veroorzaakte, werd dit middel in 1963 bij de

67

Datum van toepassm
Dateof application
S-1
100

S-2

S-2

S-1.
T-5

T-5

T-75 T-7,5

|12 0Kt.1962
10April1963

I RI

S=Simazin
T=ïenorar

Situatie op 29Mei1963
Situation on29May1963
• Gestorven planten/died plants
GUI Beschadigde planten/damoged plants.
CUGezonde planten/healthy plants

Afb. 18 Invloed van simazin en
Tenoran op aardbeien, Red
Gauntlet, geplant 20 aug.
1962 op zavelgrond
Fig. 18 Influence of simazin and
Tenoran on strawberries,
Red Gauntlet, planted 20
August 1962 on loam soil

bestrijding van éénjarige onkruiden in frambozen nogmaals vergeleken met simazin.
Ondanks het feit dat de doseringen van Casoron werden verlaagd tot 6 en 8 kg/ha en tevens
op een vroeger tijdstip werd gespoten, werd evenals in 1962 weer een groeistagnatie van de
jonge scheuten waargenomen.
De bestrijding van de onkruiden was vrijwel gelijk aan die van 3 kg simazin/ha.
De resultaten van 1962 en 1963 samenvattende kan geconcludeerd worden, dat Casoron niet
geschikt is voor toepassing in frambozen.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS

In twee proeven op zandgrond werd in 1963 nogmaals bekeken of de middelencombinaties
dalapon + atrazin en dalapon + simazin geschikt zijn voor de bestrijding van kweekgras
in frambozen. Tevens werden in deze proeven enkele nieuwe middelen opgenomen, zoals Hyvar
en Hyvar X, paraquat + simazin en paraquat + diuron.
In een van deze proeven op zandgrond met A% % humus werd in een perceel Rode Radboud
gespoten op 26 april 1963.
Zoals blijkt uit tabel 21 (blz. 69) hebben de combinaties van dalapon met atrazin en simazin
weer goed voldaan. Betere resultaten werden echter bereikt met Hyvar en Hyvar X. De
combinatie paraquat + simazin gaf aanvankelijk een snelle werking, maar het kweekgras
keerde vrij snel terug.
Van dalapon + atrazin en dalapon + simazin werd geen beschadiging van het gewas
waargenomen, evenmin als van Hyvar en Hyvar X. Paraquat gaf een lichte beschadiging aan
de toppen van de jonge scheuten die op het moment van spuiten reeds aanwezig waren.
Deze beschadiging was echter in enkele weken geheel overgroeid, terwijl daarna nieuwe
jonge scheuten geen beschadigingssymptomen hadden.
RODE BESSEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN

In vergelijking met simazin werd het middel Casoron in doseringen van 8, 10 en 12 kg/ha
nogmaals getoetst, waarbij deze keer de toepassingen op twee tijdstippen plaats vonden.
Uit tabel 22 (blz. 69) blijkt dat simazin meer effect op de onkruiden uitoefende dan Casoron.
Er werden geen zichtbaar schadelijke invloeden van simazin of Casoron op het gewas
waargenomen.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS

De proeven tegen kweekgras in rode bessen werden in 1963 voortgezet in vijfjarige struiken
Jonkheer van Tets en Rondom.
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Tabel 21. Invloed van herbiciden op kweekgras in frambozen
Table 21. Influence of herbicides on couch-grass under raspberries
Behandeling op 26-4-1963

Kweekgrasbedekking op 22-9-1963 1)

Treatment on 26-4-1963

Couch-grass coverage on 22-9-1963 1)

Dalapon + atrazin, 5 + 5 kg/ha
Dalapon + simazin, 5 + 5 kg/ha
Hyvar 2 kg/ha
Hyvar X 2 kg/ha
Paraquat + simazin, 4 1 + 4 kg/ha
Onbehandeld/Untreated

1,0
2,0
1,3
0,3
6,0
10

')

0 = geen kweekgras / no couch-grass
10 = 100% kweekgras / 100% couch-grass

Naast de reeds eerder in andere proeven toegepaste middelen werd thans ook aandacht
besteed aan de mogelijkheden van de uracil-verbindingen Hyvar en Hyvar X.
Na een bespuiting met Hyvar 5 kg/ha op 15 oktober 1962 vertoonde Jonkheer van Tets
geen nadelige reacties gedurende de rest van het najaar. In het daaropvolgende voorjaar
liepen alle struiken normaal uit, terwijl bloei en vruchtzetting eveneens een normaal verloop hadden. In de tweede helft van mei 1963 begonnen echter plotseling beschadigingssymptomen op te treden, die geleid hebben tot het vrijwel geheel afsterven van de struiken.
Dezelfde verschijnselen traden in de tweede helft van juni op na toepassing van Hyvar en

Tabel 22. Invloed van simazin en Casoron op onkruiden in rode bessen
Table 22. Influence of simazin and Casoron on weeds under red currants

Object

Gemiddelde onkruidbedekking op 27-8-1963 l )

Treatment

Mean weed coverage on 27-8-1963 1)

Casoron 8 kg/ha op 9-4-1963
Casoron 10 kg/ha op 9-4-1963
Casoron 12 kg/ha op 9-4-1963
Simazin 3 kg/ha op 9-4-1963
Casoron 8 kg/ha op 29-4-1963
Casoron 10 kg/ha op 29-4-1963
Casoron 12 kg/ha op 29-4-1963
Simazin 3 kg/ha op 29-4-1963
Onbehandeld/Untreated

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

')

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

Tabel 23. Invloed van herbiciden op kweekgras en andere onkruiden in rode bessen. Datum van toepassing 30 april 1963
Table 23. Influence of herbicides on couch-grass and other weeds under red currants. Date of application
30 April 1963
Object
Treatment

Totale onkruidbedekking op
23-10-1963 1)
Total weed
coverage on
23-10-1963 1)

Dalapon + atrazin, 5 + 5
kg/ha
Dalapon + diuron, 5 + 3
kg/ha
Hyvar 2 kg/ha 2)
2
Hyvar X 2 kg/ha
)
Eptam 250 kg/ha
AAkarzol iVi kg/ha
Weedazol-TL + Fenatrol, 20 I + 2
kg/ha
Saminol IVi kg/ha
Primatol-ATA 73^ kg/ha
Onbehandeld/Untreated

Bedekking met: 1)
Coverage w i t h : 1)

Kweekgras

Overige
onkruiden

Couch-grass

Other
weeds

2,6
8,3
2,3
2,0
10
5,3
10

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

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

3,7
1,0
10

2,3
0,3
10

1,3
0,7
0

0 = onkruidvrij / no weeds
10 = 100% bedekking / 100% coverage
Hyvar en Hyvar X veroorzaakten sterfte van de rode-bessestruiken
Hyvar and Hyvar X caused death of the red currant bushes

Hyvar X 2 kg/ha in een perceel Rondom op 30 april 1963, hoewel ook in dit geval bloei en
vruchtzetting normaal waren verlopen.
De uracil-verbindingen kunnen hiermede voor toepassing in rode bessen worden afgewezen.
Uit tabel 23 blijkt, dat behalve van Hyvar en Hyvar X ook goede resultaten werden bereikt
van dalapon + atrazin, Saminol en Primatol-ATA, zowel voor wat betreft de bestrijding van
kweekgras als van de overige onkruiden. Geen van in deze tabel vermelde middelen is thans
goedgekeurd voor toepassing in rode bessen.
ZWARTE BESSEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN

Evenals bij rode bessen werd het middel Casoron in doseringen van 8, 10 en 12 kg/ha nogmaals vergeleken met simazin, waarbij deze keer de behandelingen op twee tijdstippen
plaats vonden.
Geen der behandelingen had nadelige invloed op de opbrengst van vijfjarige struiken zwarte
bes, ras Wellington XXX. In tegenstelling tot de proef in rode bessen blijken hier de latere
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bespuitingen minder invloed op de opbrengst te hebben gehad dan de vroegere bespuitingen.
De onkruiddodende werking was bij alle doseringen Casoron minder goed dan bij simazin.
De reeds eerder bereikte resultaten van 1962 in aanmerking nemende kan worden gezegd
dat Casoron geschikt is voor toepassing in zwarte bessen.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS

Drie proeven tegen kweekgras in zwarte bessen, waarmee in 1961/1962 werd begonnen,
werden ook in 1963voortgezet en tevens afgesloten.
In deze proeven werden in het najaar van 1962 en/of het voorjaar van 1963 herbehandelingen met vaak dezelfde middelen en doseringen uitgevoerd.
De fraaie resultaten, die door twee behandelingen met dalapon + atrazin of dalapon +
simazin in een zesjarige aanplant van Roodknop op humeuze zandgrond werden bereikt,
vallen af te leiden uit tabel 24 (blz. 71). Drie behandelingen met Saminol of Weedazol-TL +
simazin gaven een nog beter resultaat.
In de tweede proef in Wellington XXX op zavelgrond werden de bespuitingen op 15 oktober
1962 eveneens herhaald, waarbij in plaats van Eptam ditmaal Hyvar 5 kg/ha werd toegepast.
Evenals het geval was bij het gebruik van Hyvar in rode bessen (zie blz. 70) begonnen de
zwarte bessen waaronder Hyvar was toegepast in mei 1963 plotseling af te sterven.
De uracil-verbindingen kunnen hiermede ook voor toepassing in zwarte bessen volledig
worden afgewezen.
Goede resultaten werden in deze proef bereikt met toepassingen van de combinatie dalapon
+ atrazin, die geen nadelige invloed op de opbrengst heeft gegeven. Na twee toepassingen
van diverse aminotriazol-verbindingen, in april en oktober 1962, herstelde het kweekgras
zich in de loop van 1963 vrijwel geheel.
In de derde proef in een driejarige aanplant van Roodknop werden na drie behandelingen
(op 18 mei 1962, 28 september 1962 en 7 mei 1963) zeer goede resultaten tegen kweekgras
bereikt door dalapon + atrazin, 5 + 5 kg/ha, dalapon + simazin, 5 + 5 kg/ha, dalapon
+ diuron, 5 + 5 kg/ha, evenals door aminotriazol-bevattende middelen.
BLAUWE BESSEN
In een nieuwe proef in een tweejarige aanplant van blauwe bessen werden vier aminotriazolverbindingen alsmede de middelencombinatie dalapon + atrazin getoets op hun waarde
voor de bestrijding van kweekgras en andere onkruiden. De proef was gelegen op dalgrond
te Smilde.
Gespoten werden de middelen dalapon + atrazin, 5 + 5 kg/ha, Saminol 7Y2 kg/ha, AAkarzol
lx/z kg/ha, Primatol-ATA 1% kg/ha en Weedazol-TL + simazin, 16 I + 3 kg/ha. Elk middel
werd toegepast op 7 november 1962 of op 2 mei 1963, terwijl ook objecten zowel op 7 november 1962 als op 2 mei 1963 werden behandeld.
Alleen door een tweemalige behandeling met AAkarzol was het mogelijk zowel enig kweekgras als de in deze proef meer voorkomende éénjarige onkruiden voldoende te bestrijden.
De overige middelen faalden.
Beschadigingen aan het gewas werden niet waargenomen.
WINDSCHERMEN
De proef, die in 1962 in een toen tweejarig windscherm van populier werd begonnen, werd
voortgezet door de bespuitingen van april 1962 te herhalen. Deze herhalingen vonden plaats
in september 1962 en mei 1963. Enige middelen werden vervangen, terwijl van de gehandhaafde middelen meestal dezelfde doseringen werden gebruikt.
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Tabel 25. Invloed van herbiciden op onkruiden in windschermen
Table 25. Influence of herbicides on weeds under wind screens
Gemiddelde

bedekking op 6-12-1963 1)

Mean coverage on 6-12-1963 1)
Object
Treatment

Dalapon 5 kg/ha
3x
Dalapon 10 kg/ha
3x
Dalapon + simazin, 5 43x
5 kg/ha
Dalapon + atrazin, 5 43x
5 kg/ha
Dalapon 4- diuron, 5 4.
3x
5 kg/ha
Saminol 7M kg/ha
3x
Primatol-ATA 7 ^ kg/ha
2x
AAkarzol 7H kg/ha
3x
Weedazol-TL 4- Fenatrol, 16 I 4. 6
kg/ha
3x
Erbon 20 l/ha
2x
Weedazol-TL 4. simazin, 16 1 4 - 3 kg/ha3x
Onbehandeld/Untreated

Totaal

Kweekgras

Overige
onkruiden

Total

Couch-grass

Other
weeds

10
10
7,7
7,3
8,3
3,0
2,0
2,7

7,0
7,0
3,3
0,7
8,0
1,7
0
2,0

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

5,0
9,0
2,7
10

3,7
3,3
0,3
8,7

1,3
5,7
2,4
1,3

*) 0 = onkruidvrij / no weeds
10 = 100% bedekking / 100% coverage
z) Bespuitingen van april 1962 was AAkarzol 4 kg/ha
Application of A p r i l 1962 was AAkarzol 4 kg/ha
3
) Bespuiting van mei 1963 was Hyvar 3 kg/ha
Application of May 1963 was Hyvar 3 kg/ha

Zoals blijkt uit tabel 25 werd de beste bestrijding van de gehele aanwezige onkruidvegetatie
verkregen door de aminotriazol-middelen Saminol, Primatol-ATA, AAkarzol en Weedazol-TL
+ simazin. De beste bestrijding van kweekgras gaven Primatol-ATA, Weedazol-TL 4 simazin
en dalapon 4 atrazin. De overige onkruiden, voornamelijk bestaande uit kruipende boterbloem en akkerdistel, werden goed bestreden door dalapon 4 diuron en AAkarzol.
Aan de populieren werd in deze proef nimmer enige schade waargenomen.
Geconcludeerd kan worden dat kweekgras en andere meerjarige onkruiden in windschermen
van populieren goed bestreden kunnen worden zonder dat de toegepaste middelen schade
veroorzaken aan de bomen.
De aminotriazol-verbindingen verdienen de voorkeur vanwege hun brede werking op alle
onkruiden.

73

HETJiMYCOLOGISCH ONDERZOEK

*

' •

HET MYCOLOGISCH ONDERZOEK
Ir. G. S. ROOSJE en Dr. D. MULDER

SCHURFT BIJAPPEL

(door Ir. G. S. ROOSJE)

Venturia inaequalis (COOKE) WINT.
In 1963 werden zoals in voorgaande jaren waarnemingen verricht over de rijping van peritheciën en ascosporen. Op 2 april bleken de eerste peritheciën rijp te zijn. De eerste infectieperiode werd vastgesteld van 9 to 11 april als gevolg waarvan op 1 en 2 mei inderdaad
schurftvlekken bij Perzikrode Zomerappel en Schone van Boskoop werden aangetroffen.
Tot eind juni werden in Wilhelminadorp totaal zeventien infectieperioden van schurft geregistreerd. Dit aantal was eind oktober gegroeid tot veertig. Tengevolge van het grote aantal
infectieperioden kwam in 1963 op meer bedrijven schurftaantasting van betekenis voor dan
gedurende enige jaren was voorgekomen.
In een kleine veldproef op Golden Delicious in de proeftuin te Wilhelminadorp werden sterke
aanwijzingen verkregen, dat acht bespuitingen met 0,25% spuitzwavel + 0,02% Tuzet tussen
20 mei en 14 augustus schurftinfecties minder goed hebben tegengegaan dan eenzelfde
aantal bespuitingen met 0,2% captan 50.
In het verslagjaar werden negen proeven over de bestrijding van schurft op een moerbed
van M II uitgevoerd. Het doel van deze proeven was vooral te trachten de preventieve werking
van fungiciden tegen schurft op snellere wijze te onderzoeken dan in veldproeven mogelijk is.
In de proeven waren naast captan, dithianon (Delan), tecoram en thiram ook enkele nieuwe
middelen betrokken. De resultaten van de proeven waren zo wisselvallig, dat een nadere
bespreking daarvan geen betekenis heeft.
APPELMEELDAUW (door Ir. G. S. ROOSJE)
Podosphaera leucotricha (ELL.et Ev.) SALM.
BIOLOGIE

De schimmel, die appelmeeldauw veroorzaakt, overwintert in de knoppen van appel en in
mindere mate ook in die van enkele pererassen. Bij de appel zijn het, althans in ons land,
vooral de eindknoppen van éénjarige langloten waar de meeldauw tracht te overwinteren
Dit gelukt in het algemeen het beste in de eindknoppen van het ras Jonathan. Vele van de
door meeldauw aangetaste eindknoppen van langloten zijn in de winter en het voorjaar
herkenbaar aan een afwijkende vorm van de eindknoppen.
Het is uit het buitenland en ook na de strenge vorst van februari 1956 uit eigen land bekend,
dat de knoppen van appel, die door meeldauw zijn aangetast, gevoelig zijn voor zeer strenge
vorst. Daar in de winter 1962/1963 langdurige strenge vorst voorkwam, werd in het voorjaar
van 1963 nagegaan of zeer veel door appelmeeldauw aangetaste knoppen van appel waren
doodgevroren.
Hiervoor werden op 15 maart, 18 maart en 8 april 1963 van drie verschillende bedrijven in
Zeeland éénjarige langloten van appelbomen verzameld en in een kas bij ongeveer 20°C met
het ondereinde in water gezet. Op deze wijze werden de knoppen eerder tot uitlopen gedwongen dan onder de omstandigheden buiten. Aan de pas uitgelopen knoppen valt gemakkelijk vast te stellen of er meeldauw in overwinterde. Op twee van de drie bedrijven, die
in deze waarnemingen waren betrokken, werden zowel langloten met een zichtbaar door
meeldauw misvormde eindknop als langloten met een op het oog gezonde eindknop verzameld. De resultaten van de waarnemingen zijn samengevat in tabel 26 (blz. 76). Uit deze
tabel blijkt, dat een groot deel van de door meeldauw misvormde eindknoppen in de kas
niet uitliep. Er is niet vastgesteld in hoeverre het niet uitlopen van de knoppen het gevolg
was van doding van de knoppen door ernstige meeldauwaantasting of van de grotere gevoeligheid van aangetaste knoppen voor wintervorst. Ook in zachtere winters loopt namelijk
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Tabel 26. Overwintering van appelmeeldauw op drie bedrijven in Zeeland na de winter 1962/1963
Table 26. Overwintering of apple mildew in three orchards in Zeeland after winter 1962/1963

Bedrijf

Appelras

Aantal verzamelde langloten
met misvormde of normale
eindknop

Percentage
niet uitgelopen eindknoppen

Orchard

Apple variety

Number of collected
extension shoots with
distorted or normal terminal bud

Percentage
non sprouted
terminal buds

Percentage
terminal buds
with overwintered
mildew

1

Lombartscalville

67

22

2

Jonathan

27 misvormd/
distorted
200 misvormd/
distorted
100 normaal/
normal
200 misvormd/
distorted
100 normaal/
normal

52

22

3

Jonathan

4

Percentage
eindknoppen
met overwinterde
meeldauw

5,5

56

22

10

10

een deel van de misvormde eindknoppen niet uit, omdat zij door de meeldauw zijn gedood.
Uit tabel 26 blijkt ook, dat bij alle drie de herkomsten langloten 22% van de misvormde
eindknoppen van langloten bij het uitlopen nog actieve meeldauw te zien gaven. Ook in 5,5 tot
10% van de ogenschijnlijk normale knoppen bleek nog meeldauw te zijn overwinterd.
In Zeeland heeft dus een belangrijk deel van de door meeldauw aangetaste knoppen de vorst
in de winter 1962/1963 doorstaan. De laagste temperatuur, die in deze winter op 1,5 meter
boven de grond te Wilhelminadorp werd gemeten bedroeg -14°C. De laagste temperatuur, die volgens opgave van het K.N.M.I. te De Bilt in dezelfde winter elders in Nederland
op 1,5 meter boven de grond werd geregistreerd bedroeg -20,8°C (namelijk op 18 januari
1963 te Joure, Friesland). Uit waarnemingen, die in de loop van het voorjaar buiten Zeeland
werden verricht, is komen vast te staan, dat ook daar een belangrijke hoeveelheid infectiebron van appelmeeldauw de winter heeft doorstaan. Deze waarnemingen wijzen erop, dat
de temperaturen in de winter 1962/1963 in Nederland nog niet laag genoeg zijn geweest
om de overwintering van de meeldauw in de knoppen van appel in belangrijke mate te belemmeren. Bij het analyseren van de oorzaken voor verschillen in het optreden van appelmeeldauw in enige appelteeltgebieden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika werd
reeds als waarschijnlijk aangenomen, dat de overwintering van appelmeeldauw in de knoppen
pas in belangrijke mate wordt belemmerd bij temperaturen van -23°C of lager.
In Wilhelminadorp werden in 1963 de eerste nieuwe meeldauwvlekken gevonden op 20 mei
en wel op bladeren van Perzikrode Zomerappel, Schone van Boskoop en Jonathan. Hoewel
de bloei laat begon (Jonathan begon te bloeien op 10 mei) kan men, rekening houdende
met een incubatietijd van ongeveer tien dagen, toch weer vaststellen, dat de eerste nieuwe
meeldauwinfectie op bladeren in 1963 tijdens het gevorderde rose knopstadium of het begin
van de bloei van Jonathan is opgetreden (zie ook jaarverslag 1961, blz. 18-19).
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Afb. 19 Bij de keuze van het meeldauwbestrijdings-middel
dient men voor bespuitingen tijdens de bloei
rekening te houden met
de ongunstige invloed van
bepaalde middelen op de
vruchtzetting
Fig. 19 For the choice of a m i l dew-controlling fungicide
for sprays applied during
blossoming it is important
to take into account the
unfavourable effect of some fungicide on fruit
setting

In het algemeen is de aantasting door appelmeeldauw in het seizoen 1963 weinig ernstig geweest. Niettemin werden ook in 1963 nog bedrijven ontmoet, waar zeer ernstige meeldauwaantasting voorkwam. Dit waren dan echter bedrijven waar de verzorging ook in andere
opzichten veel te wensen overliet.
BESTRIJDING

Evenals in 1961 en 1962 werd getracht fungiciden op werking tegen appelmeeldauw te
toetsen door middel van inoculaties en bespuitingen op scheuten van appelonderstammen
MM 111, die in een kas werden opgekweekt. In het verslagjaar was de scheutontwikkeling
van vele opgepotte onderstammen slecht. Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven
aan beschadiging van de onderstammen door strenge en langdurige vorst in de winter
1962/1963.
In samenwerking met de Werkgroep voor Interne Therapie bij Planten werd de werking van
6-azauracil tegen appelmeeldauw in drie kaéproeven onderzocht. Bij toetsing van 6-azauracil
tegen enige andere meeldauwzwammen was door genoemde Werkgroep reeds aangetoond,
dat het werkingsmechanisme van 6-azauracil tegen meeldauwzwammen geheel anders is
dan dat van de thans gebruikte fungiciden. Bestudering van de werking van dit preparaat
tegen appelmeeldauw leek derhalve de moeite waard. Uit één van de door ons uitgevoerde
proeven bleek echter, dat 0,01% 6-azauracil 24 uur of 72 uur vóór de inoculatie gespoten
minder goede werking tegen appelmeeldauw uitoefende dan 0,0025% Karathane (concentraties werkzaam bestanddeel). In beide andere proeven had 0,01% 6-azauracil 48 uur né
inoculatie toegepast eveens een minder goed effect dan 0,025% Karathane op hetzelfde
tijdstip. Onder praktijkomstandigheden bleef het effect van 0,0025% 6-azauracil tegen appelmeeldauw eveneens ten achter bij dat van 0,06% Karathane WP.
Ter voortzetting van een reeds in 1961 begonnen en ook in 1962 verder ontwikkeld onderzoek
werd in 1963 door een veldproef opnieuw aandacht geschonken aan de invloed op de
bloesem en de vruchtzetting van tijdens de bloei uitgevoerde bespuitingen met verschillende
fungiciden. In de proef werden zowel Cox's Orange Pippin als Golden Delicious betrokken.
Om het voor de vruchtzetting kritieke moment zo dicht mogelijk met een behandeling te benaderen werd besloten met tussenpozen van slechts enkele dagen behandelingen uit te voeren
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De eerste bespuiting vond plaats op 10 mei 1963 toen bij Cox's Orange Pippin 5% van de
bloemen en bij Golden Delicious 1 % van de bloemen geopend waren. De volgende bespuitingen werden verricht op 13 mei, 16 mei, 20 mei, 24 mei en 27 mei. Totaal vonden dus
zes bespuitingen tijdens de bloeiperiode, die 17 dagen duurde, plaats.
In de proef werd vergeleken het effect van Karathane WP (in 0,06%, 0 , 1 % , 0,2% en 0,4%
van het handelsprodukt), Acricid (in 0 , 1 % , 0,17% en 0,34%), Morestan (in 0,03%, 0,05%
en 0,1%), Wepsyn 155 WP (in 0,06%, 0 , 1 % en 0,2%) en voorst nog 0,3% spuitzwavel
(Thiovit) + 0,025% Tuzet. Alle bespuitingen met Karathane, Acricid, Morestan en Wepsyn
155 WP werden gemengd met 0,15% captan 50 uitgevoerd, omdat deze menging ook bij de
toepassing in de praktijk gangbaar is. Tenslotte kwamen in de proef ook objecten voor,
waarin op dezelfde tijdstippen als bovengenoemd alleen 0,15% captan 50 of in het geheel
niets werd gespoten.
Uit waarnemingen op 14 mei (één dag na de tweede bespuiting) en op 17 mei (één dag na de
derde bespuiting) bleek duidelijk, dat na twee, respectievelijk drie bespuitingen met korte
tussenpozen door Karathane, Acricid en Morestan, belangrijk meer verbranding van de
kroonbladen optrad dan na eenzelfde aantal bespuitingen op dezelfde tijdstippen met Wepsyn 155 WP + captan. De mate van kroonbladverbranding, die optrad na behandeling met
Wepsyn 155 WP - f captan of na die met alleen captan was zeer gering. Duidelijk kwam ook
tot uiting dat de mate van kroonbladverbranding na bespuitingen met Karathane, Acricid
of Morestan toenam met stijgende concentraties van elk van deze middelen. De schadelijke
invloed van Karathane was nog groter dan van Acricid en Morestan.
Uit tellingen van de bloemtrossen (6 en 7 mei 1963) en van de vruchten (1 en 2 juli 1963)
is gebleken, dat de verschillende behandelingen tot duidelijke verschillen in vruchtzetting
hebben geleid. Bij vergelijking van de invloed van de fungiciden op de kroonbladverbranding
en op de vruchtzetting bleek in het algemeen goede correlatie te bestaan tussen de mate van
verbranding van de kroonbladen en de invloed op vruchtzetting. Bij objecten met de ernstigste
kroonbladverbranding kwam ook de minste vruchtzetting voor, terwijl bij geen of geringe
kroonbladverbranding geen beïnvloeding van de vruchtzetting kon worden aangetoond.
Evenals in 1962 trad de nadelige invloed van Karathane en Acricid op de kroonbladen en de
vruchtzetting weer sterker naar voren bij Golden Delicious dan bij Cox's Orange Pippin.
Hoewel vruchtzetting bij Golden Delicious in het algemeen dus minder problemen oplevert
dan bij Cox's Orange Pippin, zijn dus de bloemen van Golden Delicious beslist gevoeliger
voor beschadiging door Karathane en Acricid dan van Cox's Orange Pippin.
Mede gezien de resultaten van de proef, die in 1962 werd uitgevoerd, lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat voor toepassing tijdens de bloei van de getoetste meeldauwfungiciden
Wepsyn 155 WP (in combinatie met captan voor schurftbestrijding) het meest veilig en
Karathane het minst veilig kan worden toegepast. Hier dient evenwel direct te worden vermeld, dat proeven van anderen, waarin tijdens de bloei minder frequent bespuitingen plaats
vonden, aantonen, dat Morestan ( + captan) eveneens weing of geen nadelige invloed op
bloesem en vruchtzetting uitoefende. Ook behoeft een enkele bespuiting met een normale
concentratie van Karathane of Acricid tijdens de bloei niet altijd te leiden tot verminderde
vruchtzetting, maar het risico daartoe is aanwezig. Evenmin betekent verminderde vruchtzetting altijd een lagere opbrengst, doch de kans daarop wordt vergroot.
Volgens Duits laboratoriumonderzoek zou captan de kieming van stuifmeel van appelbloesem volledig belemmeren. De resultaten van de in 1962 en 1963 door ons uitgevoerde
proeven, waarbij tijdens de bloei van Cox's Orange Pippin en Golden Delicious respectievelijk zeven en zes bespuitingen met 0,15% captan 50 plaats vonden, wijzen er echter in het
geheel niet op, dat er tengevolge van de bespuitingen met captan ten opzichte van tijdens
de bloei volledig onbespoten bomen een vermindering van vruchtzetting optrad. Volgens
onze veldproefervaringen is er geen reden aan captan een nadelige invloed op de vruchtzetting bij appel te verbinden.
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GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT (door Ir. G. S. ROOSJE)
Pezicula malicorticis JACKS. NANNF.

en Pezicula alba GUTHRIE

In de loop vanhetonderzoek over Gloeosporium-vruchtrot is gebleken, dat in verscheidene
partijen bewaard fruit naast vruchtrot door Pezicula-schimmels ook vrij veel vruchtrot voorkwam, dat werd veroorzaakt door de ziekteverwekker van vruchtboomkanker. De vruchtrotplekken door beide oorzaken vertoonden bij oppervlakkige beschouwing zoveel overeenkomst, dathetvruchtrot door de kankerschimmel in het algemen niet werd onderscheiden
van het werkelijke Gloeosporium-vruchtrot. Niettemin blijft Gloeosporium-vruchtrot een van
de voornaamste oorzaken vande uitval in bewaard fruit vormen, zeker bij het voor Gloeosporium-vruchtrot meest vatbare rasGolden Delicious.
DE ONDERLINGE BETEKENIS VAN PEZICULA MALICORTICIS ENPEZICULA ALBA

Evenals in hetbewaarseizoen 1961/1962 werd ookin het seizoen 1962/1963 vanvele vruchtmonsters vanverschillende herkomsten bepaald in welke mate Pezicula malicorticis en Pezicula alba voor Gloeosporium-vruchtrot aansprakelijk waren. Dit onderzoek werd mogelijk
gemaakt door de medewerking van de Plantenziektenkundige Dienst district Utrecht, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, I.B.V.T., veilingen en fruittelers. De voornaamste gegevens
van dit onderzoek zijn samengevat in tabel 27(blz.80).
Uit deze tabel blijkt in de eerste plaats, dat Pezicula malicorticis evenals in het seizoen
1961/1962 van grotere betekenis is geweest als veroorzaker van Gloeosporium-vruchtrot
dan Pezicula alba.
Voorts werd bevestigd, dat Pezicula alba bij bewaring in gascellen nog minder kansen
krijgt danbij bewaring in koelhuizen.
Wat betreft de betekenis van beide ziekteveroorzakers in verschillende gebieden valt hetop
dat in Zeeland eenbelangrijk hoger percentage vruchten door Pezicula alba was aangetast
dan in de overige in tabel 27 genoemde gebieden. Hiervoor kan geen afdoende verklaring
worden gegeven.
Tenslotte tonen de cijfers van tabel 27 opnieuw aan,dat bij bewaring van appels in gascellen minder vruchtrot door Pezicula alba optreedt dan bij gewone koelhuisbewaring
BOOMGAARDONDERZOEK

Het boomgaardonderzoek heeft ten doel de invloed van bodemverschillen en cultuurmaatregelen ophetoptreden vanGloeosporium-vruchtrot nate gaan. Tevens wordt eenonderzoek
ingesteld naar de mate en aard vande infectiebron, diein boomgaarden voorkomt.
Nadat in het seizoen 1961/1962 oriënterend onderzoek was verricht, strekte het boomgaardonderzoek zich in 1962/1963 uit over twintig percelen Golden Delicious in de Noordoostpolder en dertien percelen Golden Delicious op Zuid-Beveland. De Noordoostpolder werd
gekozen, omdat de fruitteeltbedrijven daar in vele opzichten betrekkelijk uniform zijn, terwijl
toch uit het bewaarseizoen 1960/1961 bekend was dat er van bedrijf tot bedrijf belangrijke
verschillen in het optreden van Gloeosporium-rot voorkwamen. Indien zou blijken, dat er
ondanks een uniforme ziektebestrijding toch nog verschillen in de mate van Gloeosporiumrot zouden optreden zouhetineengebied alsde Noordoostpolder gemakkelijker moeten zijn
de voor deverschillen verantwoordelijke factoren aante wijzen danin een gebied waar de
bedrijven in meer opzichten onderling verschillen.
In de Noordoostpolder werden op de twintig bedrijven op 6 en 7 augustus 1962 waarnemingen verricht over de infectiebron. Hierbij werd uitsluitend infectiebron van Pezicula
alba aangetroffen. Infectiebron van Pezicula malicorticis werd niet gevonden, maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat deze in de Noordoostpolder niet aanwezig zou zijn. In de mate van in-
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Tabel 27. Onderlinge betekenis van Pezicula malicorticis en Pezicula alba by appels
Table 27. Relative Importance of Pezicula malicorticis and Pezicula alba on apples
Ras

Gebied van herkomst

Aantal
mo isters
vruchten ')

Aantal
vruchten

Percentage vruchten aangetast door

Variety

Region of origin

Number of
fruit
samples ')

Number of
fruits

Percentage ruits
attacked by

Pezicula
malicorticis

Pezicula
alba

Golden
Delicious

Rijn/Waal gebied
Utrecht
Utrecht
Zeeland
Zeeland
Noord-Holland
Noord-Holland

7
6
4
48
4
4
5

K
K
G
K
G
K
G

305
211
128
1074
128
145
178

86,6
76,8
97,7
42,0
85,9
73,1
88,8

4,3
6,2
1,6
20,3
0,0
1,4
0,0

Cox's
Orange
Pippin

Rijn/Waal gebied
Rijn/Waal gebied
Utrecht
Utrecht
Zeeland
Noord-Holland

6
5
5
7
6
12

K
G
K
G
K
K

252
154
109
231
150
503

84,1
90,3
84,4
92,6
49,3
73,2

10,3
3,2
5,5
0,9
23,3
2,2

Overige
rassen
Other
varieties

Alle gebieden
All areas
Alle gebieden
All areas

22 K

694

68,4

8,8

20 G

677

96,9

0,4

Gasbewaring / CO2 storage

fectiebron kwamen van perceel tot perceel grote verschillen voor. Van de 50 per bedrijf
onderzochte „basteenheden" bleek in het minst besmette bedrijf geen enkele door Pezicula
alba aangetast, terwijl in het meest besmette bedrijf 31 van de 50 basteenheden dus 62%
door Pezicula alba was aangetast.
Ook in de Zuid-Bevelandse bedrijven, waar tussen 14 juni 1962 en 6 februari 1963 waarnemingen over de infectiebron plaats vonden, werd zeer sterk overwegend infectiebron van
Pezicula alba aangetroffen. Van de onderzochte basteenheden bleek het aantastingspercentage hier van bedrijf tot bedrijf te variëren van 6% tot 74%.
Van alle bedrijven, die in het boomgaardonderzoek waren betrokken, werden monsters
vruchten van 200 kg (Noordoostpolder) of 100 kg (Zuid-Beveland) geplukt en opgeslagen
in een luchtgekoelde bewaarplaats (monsters uit Noordoostpolder) of een koelhuis (Zuid-
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Afb. 20 Schone van Boskoop met
Gloeosporium-vruchtrot
(Pezicula malioorticis)
Fig. 20 Beauty of Boskoop with
Gloeosporium
fruit
rot
(Pezicula malicorticis)

Beveland). Van vijf bedrijven in de Noordoostpolder werden twee monsters met een tussentijd van 14 dagen geplukt.
In alle partijen Golden Delicious van bedrijven uit de Noordoostpolder was het aantastingspercentage op 22 februari 1963 nog minder dan 0,5. Daar de vruchten van sommige partijen
op die datum andere gebreken gingen vertonen werd de bewaring beëindigd.
Uit de bestudering van de spuitschema's bleek, dat op de betrokken bedrijven in de ongeveer
achttien weken tussen het einde van de bloei en de pluk negen- tot achttienmaal een bespuiting met een tegen Gloeosporium-rot werkzaam fungicide plaats had. Op slechts één
van de negentien bedrijven, waarvan ons het spuitschema bekend werd, werd SM 55 (captan
+ spuitzwavel) gebruikt, in alle andere gevallen captan. Mede op grond van ervaringen
uit ander onderzoek moet worden aangenomen dat de regelmatig uitgevoerde en lang
voortgezette bespuitingen met captan de infectiekansen van de ziekteverwekkers van
Gloeosporiumrot uiterst klein hebben gemaakt.
Ook in de monsters Golden Delicious van de Zuid-Bevelandse bedrijven, die in het onderzoek waren betrokken, kwam over het algemeen weinig Gloeosporium-rot. In slechts één
geval was bij de bewaring in het koelhuis op 27 maart ruim 5% van de vruchten door Gloeosporium-rot aangetast. In tien van de dertien monsters had op 27 maart minder dan 2%
van de vruchten Gloeosporium-rot.
Een bestudering van de spuitschema's van de dertien bedrijven in Zuid-Beveland leerde,
dat in de 20 tot 22 weken durende periode van 30 mei tot de pluk drie- tot tienmaal met
een tegen Gloeosporium-rot werkzaam middel werd gespoten. Gezien het geringe aantal bespuitingen in sommige bedrijven was de aantasting in de Zuid-Bevelandse bedrijven verrassend gering. Door uitbreiding te geven aan het boomgaardonderzoek in Zuid-Beveland
en dit over een reeks van jaren voort te zetten zal getracht worden een indruk te vormen
over het optreden van Gloeosporium-rot met betrekking tot de infectiebron en de uitgevoerde
bespuitingen.
De bestudering van de spuitschema's van twintig bedrijven uit de Noordoostpolder en dertien
bedrijven uit Zuid-Beveland leerde nog, dat het totaal aantal bespuitingen met schurftbestrijdingsmiddelen van het begin van het seizoen tot en met bespuitingen in de herfst
(tegen vruchtboomkanker) wisselde van 16 tot 26. In Zuid-Beveland liep dit aantal behandelingen uiteen van 5 tot 14.Voorts bleek, dat in de periode vóór de bloei in de Noordoostpolder
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in tien van de twintig in het onderzoek betrokken bedrijven nog organisch kwik werd toegepast. In eveneens tien gevallen kwam dinitrorhodaanbenzeen in het spuitschema voor.
In geen van de dertien Zuid-Bevelandse bedrijven werd organisch kwik gebruikt, terwijl in
zeven gevallen dinitrorhodaanbenzeen in het spuitschema vóór de bloei voorkwam.
In de periode vanaf de bloei werd in de Noordoostpolder zeer algemeen captan gebruikt,
terwijl op de Zuid-Bevelandsee bedrijven behalve captan ook nog mengcarbamaten, thiram,
Tuzet en SM 55 (captan + spuitzwavel) werden toegepast.
BESTRIJDING VAN GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT

Teneinde snel een oordeel te kunnen vormen over de werking van fungiciden tegen Pezicula malicorticis werd getracht een laboratoriumtoetsmethode met gebruikmaking van de
vrucht als substraat te ontwikkelen. De vruchten werden kunstmatig geïnfecteerd met een conidiënsuspensie. Bij de toetsingen van fungiciden werd de moeilijkheid ondervonden, dat bij
niet kunstmatig verwonde vruchten te weinig infectie optrad. Bij opzettelijk verwonde vruchten
bleek ook captan onvoldoende preventief werkzaam, hoewel uit veldproeven bekend is dat
captan goede werking tegen Gloeosporium-infectie bezit.
In 1962 werd een veldproef op Golden Delicious en Jonathan uitgevoerd, waarvan de resultaten pas in de winter 1962/1963 bekend konden worden. De opzet en de resultaten van
deze proef zijn samengevat in tabel 28 (blz. 83).
Uit een vergelijking van de resultaten van de behandelingen in de objecten B, C, S en O
valt af te leiden, dat in 1962 in de periode van de bloei tot eind juli slechts weinig infectie
van vruchten door Pezicula soorten is opgetreden. Vrijwel alle Gloeosporium-rot heeft in
1962 zijn oorsprong gehad in de periode van begin augustus tot de pluk. Daardoor valt uit deze
proef niet te beoordelen of 0,4%-0,35% SM 55, dat alleen in de voorzomer werd toegepast,
even goed werkzaam is tegen Gloeosporium-vruchtrot als 0,2% captan 50. Wel bleef de werking
van 0,2% tecoram tegen Gloeosporium-rot ten achter bij die van 0,2% captan 50, althans
bij Golden Delicious, op welk ras blijkens het hoge aantastingspercentage in object O veel
infectie optrad.
Hoewel de rijen Jonathan in de betrokken proef tussen die van Golden Delicious stonden,
werden in een bepaald object na de bewaring bij Jonathan steeds minder vruchten met Gloeosporiumrot aangetroffen dan bij Golden Delicious. Dit wijst op een duidelijk geringere vatbaarheid van de vruchten van Jonathan in vergelijking met die van Golden Delicious.
In 1963 werd wederom een veldproef over de bestrijding van Gloeosporium-vruchtrot uitgevoerd. Het doel van deze proef was naast een vergelijking van de werking van enige
typen fungiciden vooral na te gaan met welke tussenpozen bespuitingen noodzakelijk zijn
om Gloeosporium-aantasting van de vruchten voldoende te kunnen beperken. De resultaten
van deze in 1963 uitgevoerde proef zullen pas in het voorjaar van 1964 bekend worden.
STAMBASISROT

(door Ir. G. S. ROOSJE)

Phytophthora cactorum LEB. et COHN. SCHROET. en Phytophthora syringae KLEB.
Tenneinde de hechting van koperoxychloride op de bast van appelbomen te verbeteren
wordt in Nederland reeds jarenlang geadviseerd aan de suspensie van koperoxychloride
tarwebloem toe te voegen. Door NIENHAUS (Phytopath. Zeitshr. 34 (1959), blz. 366) werd
verondersteld, dat de fungicide werking van koperoxychloride door de toevoeging van
tarwebloem nadelig zou kunnen worden beïnvloed. In verband hiermee werd de invloed
van koperoxychloride met en zonder tarwebloem op de kieming van zwermsporen van
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Tabel 28. Veldproef op Golden Delicious en Jonathan over de bestrijding van Gloeosporium-vruchtrot
Plukdata: Jonathan 15 oktober 1961, Golden Delicious 25 oktober 1961
Table 28. Field trial with Golden Delicious and Jonathan on the control of Gloeosporium fruit rot
Picking dates: Jonathan 15 October 1961, Golden Delicious 25 October 1961

Object

Behandelingen met

Percentage vruchten met
Gloeosporium-rot na bewaring
in luchtgekoelde bewaarplaats
op 14 februari 1962

Treatment

Treatments with

Percentage fruits with
Gloeosporium rot after cool
storage, determined on 14th
Februari 1962

in voorzomer 1)
in early summer 1)

A
B
C
D
E
F
S
0
1)
2)
3)
4)

0,4-0,35% SM 55 3)
0,15% zineb
0,2 % captan 50
0,2 % captan 50
0,2 % tecoram
0,4 % spuitzwavel/
wetable sulfur
0,2 % captan
0,15% zineb

in nazomer 2)
in late summer 2)

Golden
Delicious 4)

Jonathan

0,2 % captan 50
0,2 % captan 50
0,15% zineb
0,1 % captan 50
0,2 % tecoram
0,15% ziram

11,3
16,4
37,2
16,0
22,9
20,1

3,8
6,0
8,1
38
1,9
3,3

0,2 % captan 50

13,1
38,6

3,4
9,6

—

Spuitdata / Spray dates: 5-6, 15-6, 25-6, 5-7, 16-7, 26-7
Spuitdata / Spray dates: 8-8, 20-8, 3-9, 17-9, 1-10, 15-10, (15-10 niet op Jonathan / 15-10 not on Jonathan)
SM 55 is a mixture of captan and wettable sulphus
Verschillen van minder dan 9% zijn niet betrouwbaar / Differences of less than 9% are not significent

Phytophthora cactorum en Phytophthora syringae evenals op de kieming van Fusarium solani
en Venturia inaeq'ualis in het laboratorium onderzocht. In alle gevallen bleek de werking
van koperoxychloride door de toevoeging van tarwebloem inderdaad te worden verzwakt.
Het hazenafvveermiddel AAprotect bleek in een concentratie van 0,01% werkzame stof de
groei van het mycelium van Phytophthora cactorum op aardappelglucose-agar even sterk
te remmen als captan in dezelfde concentratie, terwijl het effect van ziram nihil was.
De preventieve werking van enige fungiciden tegen infectie door Phytophthora cactorum en
Phytophthora syringae werd voorts nog onderzocht door vruchten van peer met de fungiciden te behandelen en deze 24 uur later te inoculeren met een suspensie van zwermsporen
van één van beide ziekteverwekkers. Teneinde de infectiekansen te vergroten werden per
vrucht met een naald 25 wonden aangebracht. Elk object omvatte twintig vruchten. Uit de
resultaten met deze toetsmethode bleek, dat captan (0,025% en 0,0025% werkzame stof) meer
infectie door zwermsporen verhinderde dan koperoxychloride in dezelfde concentraties.
VRUCHTBOOMKANKER (door Dr. D. MULDER)
Nectria galligena BRES.
Het onderzoek werd begonnen op een tijdstip waarop bespuitingen tijdens de bladval als
middel ter voorkoming van infectie van bladlittekens reeds op verscheidene bedrijven ingang
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gevonden hebben en wel op grond van buitenlandse ervaringen.
Het eerste doel van het onderzoek was daarom na te gaan of deze bespuitingen inderdaad
effectief zijn en welke tijdstippen het beste resultaat geven.
Een tweede punt van onderzoek vormde de vraag welke de omstandigheden van bodem en
klimaat zijn, die een kankeraantasting bijzonder begunstigen. Tenslotte werd ook aandacht
besteed aan het probleem van de bestrijding van de stamkanker.
BIOLOGIE
Isolatie, cultuur en inoculatieproeven met de schimmel Nectria galligena
Uit het materiaal dat door een aantal Rijkstuinbouwconsulenten werd ingezonden, werd een
groot aantal cultures van de kankerschimmel verkregen. Naast Nectria galligena werd nog
een drietal andere schimmels veelvuldig uit dit materiaal geïsoleerd.
Voor het ondrzoek naar de produktie van toxine door Nectria galligena is het noodzakelijk de schimmel op een cultuurvloeistof te kunnen kweken. Er werd daarom onderzocht
of Nectria galligena in staat is te groeien op een voedingsoplossing (knop oplossing met 3%
glucose). Dit bleek aanvankelijk slechts een geringe groei van enkele vlokken mycelium
onder water op te leveren. Maanden later ontstond echter toch nog een gesloten myceliumdek.
Teneinde later over een aantal kankers van gelijke ouderdom te kunnen beschikken werden
in het voorjaar van 1963 enkele inoculaties verricht. Na een inoculatie op 9 april werd het
eerste effect in de vorm van bastnecrose op 4 juni waargenomen. Daarna werd op 19 juni
reeds de vorming van conidiën op de dode bast gezien. Later in het jaar werden veel
kortere tijden tussen inoculatie en begin van necrose gevonden. Zo leverde bijvoorbeeld
een inoculatie op een snoeiwond verricht op 16 juli reeds op 23 juli een zichtbare necrose
op. De snelheid van ontwikkeling is dus wel zeer van de temperatuur afhankelijk.

De ascosporenvluchten van Nectria galligena
Waarnemingen aan peritheciën doen vermoeden dat de actieve ascosporenuitstoting slechts
een zeer beperkte rol speelt bij de verspreiding van vruchtboomkanker. In vele gevallen
ziet men peritheciën waarvan de opening bedekt is met een geelwitte prop ascosporen. Dit
betekent, dat deze sporenmassa niet als afzonderlijke sporen de lucht in zal gaan maar bij de
eerstvolgende regen door water verspreid zal worden langs de tak. Eventueel kunnen er nog
sporen met druppels wegwaaien. De verspreiding van sporen is dan dus dezelfde als die van
de conidiën.
Met behulp van een Hirst-sporenvanger werd een onderzoek ingesteld naar de talrijkheid
en de grootte van de ascosporenvluchten in het najaar van 1963.
Nadat op 16 oktober de eerste sporen waren gevangen tijdens een opstelling van de sporenvanger vlak boven een aantal op de grond liggende vochtige kankertakken werd het instrument op twee meter boven de grond in een ernstig zieke boomgaard opgesteld. Hier werden
echter in het geheel geen sporen van Nectria gevangen. Daarom werden op 29, 30 en 31
oktober een zeer groot aantal kankers uit een perceel Cox's Orange Pippin te Huissen verzameld en in een halfcirkelvormige haag van ongeveer een meter hoog opgesteld tussen
kippegaas rondom de sporenvanger. Dit had tengevolge dat na de eerstvolgende regen op
8 november weer sporen werden gevonden op het objectglas. In verhouding tot de grote
hoeveelheid sporen-producerend materiaal waren de aantallen echter gering. De waarnemingen werden voortgezet tot 30 november. Alleen na flinke regen werd een sporenvlucht
waargenomen. Lichte regen en dauw zijn dus niet voldoende om uitstoting van ascosporen
teweeg te brengen.
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Afb. 21 Aantasting van snoeiwond
door
vruchtboomkanker
veroorzaakt verlies van
vruchthout
Fig. 21 Infection
of
pruning
wound by apple canker
causes loss of fruiting
branches

Invloed van cultuur- en weersomstandigheden op het optreden van kanker
De frequentie van kankerinfecties is niet constant in de loop van het jaar. Teneinde een
indruk te krijgen van de talrijkheid van infecties op verschillende tijden van het jaar werden
165 kankers, die uit zeven Rijkstuinbouwconsulentschappen werden ontvangen, onderzocht
op de oorsprong van de besmetting voor zover die nog uit het uiterlijk van de kankers viel
op te maken. Onderscheid werd gemaakt tussen: snoeiwondinfectie, (afb. 21) langlotbladmerkinfectie, kortlotinfectie (zowel blamerk als vruchtbeursinfectie), takokselinfectie
en langlot-topinfectie. Het resultaat was dat 40% als snoeiwondinfectie bleek te zijn ontstaan, terwijl 34% terug te voeren was op kortlotinfectie en slechts 19% aan langlotbladmerkinfectie kon worden toegeschreven.
Een tweede telling werd uitgevoerd aan een grote hoeveelheid materiaal, dat te Huissen in
een perceel Cox's Orange Pippin werd verzameld. Hier viel de verhouding iets anders uit
en wel ten gunste van de kortlotinfectie (53%). Daarnaast kwam 19% snoeiwondinfectie, 9,3%
langlot-bladmerkinfectie, 13% okselinfectie, 2,4% beschadigingen en 2,2% met onbekende
oorzaak voor.
Bij de kortlotinfectie werd geen onderscheid gemaakt tussen bladmerk- en vruchtbeursinfectie, daar dit niet te zien is.
Bladmerkinfecties op langlot vinden plaats op éénjarig hout en zullen in de meerderheid
van de gevallen vrij spoedig een tak ringen, waarna afsterving plaats heeft en dus de
kanker zich niet verder ontwikkelt.
Het is mogelijk, dat wat als bladmerkinfecties gedetermineerd werd, in werkelijkheid ten
dele knopschubinfecties zijn, ontstaan in het voorjaar.
Alleen de bladmerkinfecties, die plaats vinden aan de basis van het langlot, zullen leiden
tot kankers op dikke takken. De bladval begint bij het kortlot en de basis van het langlot.
Alleen het begin van de bladval is dus van belang in verband met het ontstaan van kankers
op meerjarig hout.
Indien de bladmerkinfectie op langlot in de herfst in een vruchtdragende boomgaard, die
tevens gesnoeid wordt, inderdaad van zo ondergeschikt belang is als uit bovenstaande
cijfers en redenering zou blijken dan is het zaak meer aandacht te besteden aan het tegengaan van kanker door middel van bespuitingen na de pluk en na de snoei.
Behalve de jaarlijkse schommelingen in aantal en groei van kankers zijn er ook epidemiën
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Kanke r epiaemiën
1 Known severe outbreaks of apple

.,.111,11,,-

1

1

1

,J-

T

Î

Î

1930'32 '34 '36 '38 '40 '42 '44 '46 ' 4 8 ' 5 0 '52 '54 56 58 60 62 64

—-

Afb. 22 Afwijking van de gemiddelde regenval in de perioden 1 juli-1 januari in de
jaren 1930 t/m 1963
Fig. 22 Deviation from the average
rainfall in the peroids 1
July-1 January in the years
1930 to 1963 inclusive

die met grotere tussenpozen van een aantal jaren optreden. De oorzaak van dit epidemisch
optreden is onbekend. De ernstige kankeraantasting van 1958 werd vliegende kanker genoemd vanwege de snelle uitbreiding van de necrose in de bast in die zomer. Daarna is deze
ziekte enige jaren minder geweest totdat in 1962 opnieuw een vrij hevige aantasting zichtbaar werd. Deze grote schommeling in de mate van optreden was de aanleiding tot het nagaan van een mogelijk verband tussen de weersomstandigheden en het optreden van kanker.
Als vermoedelijk belangrijkste factor in verband met infectie en uitbreiding van kankers werd
de regenval over het tweede halfjaar gekozen en aan een nader onderzoek onderworpen.
Het resultaat is vastgelegd in afb. 22.
Uit afb. 22 blijkt, dat voor de twee thans bekende epidemiën een tweetal natte tweede-halfjaren
vooraf ging aan de uitbarsting.
Helaas ontbreken de gegevens over kankerepidemiën in vroegere jaren zodat niet nagegaan
kon worden of een minimum van twee natte tweede-halfjaren achter elkaar steeds een noodzakelijke voorwaarde is geweest voor een epidemie.

Het vermogen tot aantasting van de schimmel en de resistentie van de boom.
Literatuurgegevens leidden ertoe, dat een onderzoek naar een remstof in de bast, die de
groei van Nectria galligena zou tegengaan, werd ingesteld. Dit werd in samenwerking
met het Centrum voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen gedaan. Van het begin
van de bladontwikkeling tot het einde van de bladval werden wekelijks takmonsters genomen. Deze monsters werden onderzocht op het gehalte aan zetmeel, suikers en polyfenolverbindingen. Tevens werd een aantal zuivere polyfenolverbindingen door het Centrum
ter beschikking gesteld voor onderzoek op hun giftgiheid voor de schimmel Nectria galligena
in het laboratorium te Kesteren.
De eindconclusie uit dit onderzoek was dat het niet waarschijnlijk is, dat er enige specifiek
remmende stof t.o.v. Nectria in de bast van appel aanwezig is en dat de oorzaak van de
wisselingen in de groeisnelheid van een kanker vermoedelijk met meer reden gezocht kan
worden in het wisselende vochtgehalte van de dode en de levende bast in en om de
kankerwond.
BESTRIJDING

Proeven over de waarde van preventieve bespuitingen
Bij het nemen van proeven over de bestrijding van kanker is de aanwezigheid van een zeer
zware aantasting op het proefveld een noodzakelijke voorwaarde. Zowel het proefveld in
een boomgaard van de Stichting „Boom en Vrucht" te Kesteren als dat op een bedrijf te
Overasselt voldeden aan deze eis. Als middelen werden behalve koperoxychloride en een
mengsel van koperoxychloride en een organisch kwikpreparaat ook captan en een organisch tinpreparaat gebruikt. Op deze beide proefvelden wordt de werking van bespuitingen
tijdens de bladval al of niet gecombineerd met bespuitingen na de snoei vergeleken met
onbehandelde percelen.
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Op het proefveld te Kesteren werd driemaal een telling van kankers uitgevoerd. Het resultaat
is weergegeven in tabel 29. Deze proef wordt uitgevoerd in drievoud met tien bomen
per herhaling. Er kan nog geen sprake zijn van enige invloed van de in 1963 uitgevoerde
bespuitingen op de tellingen van kankerplekken in 1963. Wel wordt uit de gegevens van
tabel 29 reeds duidelijk, dat de verspreiding van de aantasting over het perceel zo onregelmatig is dat drie herhalingen van tien bomen nog niet voldoende zullen zijn om op dit perceel
betrouwbare verschillen tussen de verschillende behandelingen te mogen verwachten.
Remming van ascosporenproduktie door middel van fungiciden
Door onderdompeling van stukken dode bast bezet met peritheciën in oplossingen van diverse
fungiciden werd een indruk verkregen over de invloed van enkele middelen op de ascosporenuitstoting. De ascosporenuitstoting werd waargenomen in Petrischalen aan de hand van de
afzetting van ascosporen aan de onderzijde van het deksel.
Het bleek, dat koperoxychloride in het geheel geen invloed had. Ook captan remde de
uitstoting niet. Kwikmiddelen daarentegen hadden een sterk remmende werking.
Na onderdompeling in 0,15% van het organisch kwikpreparaat AAventa werden in twee van
de drie schalen nog slechts enkele sporen uitgestoten.
Terwijl 0,15% AAmerko (koper-kwikpreparaat) in een van de drie schalen enige vermindering van sporenuitstoting gaf, veroorzaakte 0,03% AAmerko een totale onderdrukking
van de sporenuitstoting in vier van de zes schalen. In twee schalen trad nog een geringe
uitstoting op en deze sporen kiemden ook nog! Deze resultaten werden verkregen met de
Tabel 29. Telling van kankers op één-, twee- en driejarig hout van Cox's Orange Pippin op M IX in een
bespuitingsproef te Kesteren op 16 april, 19 augustus en 7 november 1963
Table 29 Assessment of cankers on one. two and three year old wood of Cox's Orange Pippin on M IX
in a spray trial at Kesteren on 16 April, 19 August, and 7 November 1963
Middel

Tijdstip

16-4-1963
Oude kankers
op 2- en 3jarig hout

19-8-1963
Nieuwe kankers
op 1-jarige
langloten

7-11-1963
Totale
aantal
kankers

Fungicide

Application-time

O l d cankers
on 2- and 3years old
branches

New cankers
on 1-year old
extension
shoots

number of
cankers

Blanco/Untreated

Total

54

20

198

Koperkwik
Copper-mercury
(0,3% AAmerko)

2x najaar ')
2x voorjaar 2)
2x voor- + 2x najaar

46
32
27

20
15
6

172
175
127

Koperoxychloride

2x najaar
2x voorjaar
2x voor- + 2x najaar

31
41
36

13
16
11

141
126
137

270

101

1076

Totaal/Total
1) autumn

2) spring
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onderdompeling van tamelijk droge peritheciën. Uit andere proeven bleek, dat wanneer de
peritheciën reeds vochtig zijn vóór de onderdompeling de invloed van de fungiciden
veel geringer is.
Behandeling van oude kankerwonden
Daar uitsnijden van kankerplekken en het behandelen met een wondafdekmiddel bij oude
kankerwonden zelden tot genezing leidt, werd overwogen wat de beste behandeling met kans
op curatief effect zou zijn. Daarbij werd uitgegaan van de gedachte, dat zich na het uitsnijden
van de wond nog resten mycelium zowel in het hout als in de bast kunnen bevinden. Om
dit mycelium te kunnen doden is het nodig een krachtig fungicide toe te passen, waarvan
verwacht kan worden dat het voldoende dieptewerking heeft. Tevens werd het uit- en wegsnijden van het gezonde weefsel van de omwalling als overbodig en zelfs schadelijk beschouwd en dus achterwege gelaten.
Om deze overwegingen te toetsen werd een totaal van achttien kankers op 19 en 23 juli
licht uitgekrabd, waarbij de dode bast werd verwijderd en daarna ingesmeerd met 1 %
van een organisch kwikpreparaat.
In 1964 zullen de aldus behandelde wonden worden vergeleken met onbehandelde wonden.
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In het kader van de harmonische bestrijding van ziekten en plagen zijn drie projecten in
onderzoek. Zowel aan de mogelijkheden, die chemische, bacteriële en viruspreparaten bieden,
als aan het gebruik van eiparasieten ter bestrijding van bladrollers is speciale aandacht
besteed. Bovendien werd de veldproef te Kloetinge, waar chemische en biologische bestrijding gecombineerd worden toegepast, in 1963 weer voortgezet.
BESTRIJDING MET CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE MIDDELEN
Ter verbetering van het programma voor de harmonische bestrijding werd de werking van
biologische preparaten (bacterie- en viruspreparaten) en van chemische middelen tegen
rupsen en eiparasieten met behulp van twee verschillende laboratorium-methoden onderzocht.
BACTERIE-PREPARATEN

In verschillende proeven werden vier preparaten op basis van Bacillus thuringiensis onderzocht op hun werking tegen de larvestadia I t/m IV van de vruchtbladroller. Het effect van
deze preparaten kwam als regel pas na ongeveer twee weken volledig tot zijn recht. De
rupsen waren gevoelig voor alle onderzochte bacteriemiddelen. Bij gelijke hoeveelheid
bacteriesporen was de uitwerking van Plantibac = Orga 450 (0,3%) en Biospor (0,15%)
steeds behoorlijk, terwijl ook Thuricide (0,5%) een effect had. Bakthane (0,2%) gaf een
minder goed resultaat.
Uit proeven met eiparasieten van het geslacht Trichogramma bleek, dat de bacteriepreparaten
de eiparasieten slechts in geringe mate benadelen.
VIRUS-PREPARATEN

Het Adoxophyes kernpolyeder virus, dat werd geïsoleerd uit rupsen van de vruchtbladroller
en op de bladeren van appelonderstammen werd gespoten in een concentratie van 6 miljoen
polyeders per cm3, doodde in twee weken 90% van de proefdieren (rupsen L IV van de
vruchtbladroller).
In een andere proef met losse appelbladeren bleek een half zo sterke suspensie van hetzelfde virus 94% van de larven van de vruchtbladroller te doden.
In de op 13 mei uitgevoerde proeven met losse bladeren, werd het Adoxophyes kernpolyeder
virus getoetst op zijn werking tegen vruchtbladrollerrupsen in de ontwikkelingsstadia L II,
L III + IV, resp. L V. De proeven vonden zowel bij 15°C als bij 22°C plaats. De rupsen
kregen tenminste 60.000 polyeders met het voedsel naar binnen; de eindcontroles vonden
bij 22°C na 14 dagen en bij de 15° na 28 dagen plaats. Bij beide temperaturen stierven vrijwel
alle proefdieren tengevolge van de virusinfectie.
Rupsen van de soms op vruchtbomen schadelijk optredende uil, Calymnia trapezina, waren
ongevoelig voor het virus.
CHEMISCHE MIDDELEN

In enige proeven met appel-onderstammen gaf een drietal carbarylpreparaten in de normale
dosering van 0 , 1 %een goede bestrijding van rupsen L III en L IV van de vruchtbladroller. Van
de larven III was na 14 dagen ongeveer 98% dood; van de L IV was na dezelfde tijd nog
een iets hoger percentage dood. Gusathion 0,15% had een zelfde uitwerking, terwijl DDT
(Gesarol) in de proef met rupsen L IV 95,5% sterfte veroorzaakte.
In een andere proef met onderstammen veroorzaakten de genoemde middelen tegen rupsen
L IV van de vruchtbladroller, zeven dagen na het begin van de proef een vrijwel volledige
sterfte.
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Afb. 23 Mannelijk exemplaar van
vruchtbladroller,
Adoxophyes reticulana HB
Fig. 23 Male of the leafroller
Adoxophyes reticulana HB

Het meeldauwfungicide Wepsyn 155 WP, in een concentratie van 0,07% en het mengcarbamaat
Tricarbamix werden getoetst op hun werking tegen sluipwespen van het geslacht Trichogramma.
Hoewel de levensduur van deze sluipwespen wel werd bekort in buizen die met deze
middelen waren behandeld, leek het verantwoord om het mengcarbamaat enkele malen
tegen gebrekziekten toe te passen in de harmonische veldproef te Kloetinge. Wepsyn
lijkt het voor Trichogramma's minst gevaarlijke meeldauwmiddel en heeft daarom in 1963
een plaats verworven in het harmonisch spuitschema.
DE TOETSING VAN EIPARASIETEN
In 1962 is gewerkt met een uit het buitenland afkomstige sluipwesp (eiparasiet) van het
geslacht Trichogramma. Dit jaar is speciaal aandacht besteed aan de inheemse eiparasiet
die o.a. in de Betuwe in heggebladroller-eieren werd aangetroffen.
HET RADIOACTIEF MERKEN VAN TRICHOGRAMMA'S MET P 32

In aansluiting op oriënterend onderzoek in 1962 werden ook nu enige proeven genomen
met Trichogramma's, die door J. C. W. NOORDINK (I.P.O.) met radioactieve fosfor P 32
werden gemerkt.
Uit veldproeven, bleek, dat de weersomstandigheden van grote invloed zijn op de parasitering
van de in de boomgaard gebrachte gastheereieren (graanmoteieren). De merkmethode met
P 32 biedt mogelijkheden voor verder onderzoek.
VELDPROEVEN OVER DE PARASITERING VAN EIEREN VAN DE HEGGEBLADROLLER, ARCHIPS ROSANA L.

Aansluitend op de veldproef van 1962 te Buurmalsen, werden dit jaar proeven genomen
in appelboomgaarden te Ravenswaay en te Buurmalsen en in een perceel rode bessen bij
Hoek (Z.-VI.). In deze drie proeven werd de parasitering van de van nature aanwezige
heggebladrollereieren door vrijgelaten parasieten bestudeerd. In Hoek waren van nature
geen eiparasieten aanwezig, in Ravenswaay en Buurmalsen wel.
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Tabel 30. Parasitering van de eieren van de heggebladroller door de inheemse sluipwesp van het geslacht
Trichogramma. Proef te Ravenswaay 1963.
Table 30. Parasltation of the eggs of Archips rosana L. by the autochtonous Chalcidid of the genus
Trichogramma. Trial at Ravenswaay 1963.
Aantal onderzochte

Eieren die geparasiteerd werden in

Behandeling

Number of observed

Eggs, parasitized in

Treatment

Eihopen

Eieren

Zomer 1962

Voorjaar 1963

Batches

Eggs

Summer 1962

Spring 1963

+ vrijgelaten Trichogramma's
- f liberated Trichogramma s

?6

- vrijgelaten T r i c h o g r a m m e s
— liberated Trichogramma s

2451

541=22,1%
'°
1161=24,8%
/u

1126 = 4 5 , 9 %
'°
1432 = 30,6%
'u

In de proef te Ravenswaay werden op 22 en 25 april en op 2 mei steeds 20.000 geparasiteerde graanmoteieren in een plasticbuis bij iedere proefboom bevestigd. Uit deze eieren
kwamen in de eerstvolgende dagen de eiparasieten. Uit tabel 30 blijkt, dat de parasitering van
de heggebladroller op de bomen waar Trichogramma's werden vrijgelaten, opliep van 2 2 %
tot 4 6 % . Op de controle-bomen zorgden de alleen van nature aanwezige Trichogramma's
voor een geringe toename van de parasitering, namelijk van 2 5 % tot 3 1 % .
In de proef te Buurmalsen, waar op dezelfde data 40.000 Trichogramma's per boom werden
uitgezet, waren de verschillen in parasitering tussen de behandelde en de controle-bomen
zeer wisselvallig. Gemiddeld w e r d een hoog percentage, namelijk 6 6 % , van de bladrollereieren geparasiteerd.
In de proef te Hoek werden op 16, 23 en 30 april en op 6 mei Trichogramma's uitgezet
in plastic buizen. Drie doseringen werden vergeleken, nl. 400, 2.000 en 10.000 eiparasieten
per struik. Het resultaat is in tabel 31 (blz. 92) opgenomen. Uit tabel 31 blijkt, dat de parasitering bij een dosering van 400 verbeterd kon worden door het aantal Trichogramma's
op te voeren tot 2.000 per struik. Een verder opvoeren tot 10.000 per struik had geen invloed op het percentage geparasiteerde eieren. Dat dit percentage niet boven de 2 5 %
uitkwam, kan samenhangen met de reeds vergevorderde embryonale ontwikkeling der eieren
ten tijde van het vrijlaten der Trichogramma's; op 30 april was ongeveer 3 0 % van de
eieren reeds uit.

VELDPROEVEN MET EIKAARTEN ALS INDICATOREN
Door op verschillende tijden eikaarten, met eieren van de graanmot, in proefbomen te bevestigen, is het mogelijk om de parasiteringsactiviteit van vrijgelaten eiparasieten bij verschillende weersgesteldheden te vergelijken. De veldproeven zijn uitgevoerd in Ravenswaay, Buurmalsen, Hoek (Z.-VI.), maar ook in een struiken- en een hoogstamperceel bij
Goes en in struikenboomgaarden te Kloetinge en te Serooskerke (Walcheren). Behalve over
de parasiteringsactiviteit werden o o k inlichtingen verkregen over de verplaatsing van de
sluipwespjes.
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Tabel 31. Parasitering van de eieren van de heggebladroller op rode bessestruiken door de inheemse sluipwesp van het geslacht Trichogramma. Proef te Hoek (Z.VI.) 1963
Table 31. Parasitation of the eggs of Archips rosana L. on red currantbushes by the autochtonous Chalcidid
of the genus Trichogramma. Trial at Hoek (Z.VI.) 1963
Aantal eieren per struik, vrijgelaten
op 16, 23, 30 april en 6 mei
Number of eggs, liberated per bush
on 16, 23, 30 April and 6 May

0
400
2.000
10.000

Totaal aantal eieren

Aantal geparasiteerde eieren

Total number of eggs Number of parasitized eggs

820
735
820
900

0
43
204
212

% geparasiteerde
eieren
% parasitized eggs

0
6
25
24

Voorlopig kunnen uit deze proeven de volgende conclusies worden getrokken.
1. De Betuwse Trichogramma's beparasiteren de eieren van verschillende Tortriciden
en andere vlinders.
2. Zij verplaatsen zich door de gehele boomkruin.
3. Zij zijn actief onder weersomstandigheden die in ons land in de boomgaard in de
zomer voorkomen.
4. Zij zijn ook in bessestruiken actief op de eieren van de heggebladroller.

TOEPASSING VAN CHEMISCH-BIOLOGISCHE BESTRIJDING
VELDPROEF TE KLOETINGE

Deze veldproef in een 24-jarige struikenaanplant van appel, waarin getracht wordt een harmonisch bestrijdingsprogramma toe te passen, werd in 1963 voor het vijfde seizoen voortgezet.
Bestrijdingsschema
Zowel in het perceel met intensieve chemische bestrijding (N) als in het perceel met een
harmonisch programma (G) werden de schimmelziekten preventief bestreden. De eerste
bespuiting vond plaats met een organisch kwikpreparaat, daarna werd driemaal een mengcarbamaat (Tricarbamix) toegepast en vervolgens negenmaal captan.
Tegen appelmeeldauw werd aan acht van de negen laatstgenoemde bespuitingen Wepsyn
155 WP toegevoegd. Ter bestrijding van fruitspint werd tetrasul (Animert) gebruikt. In perceel
(N) werd nog vier keer met een fosforester geneveld tegen rupsen en bloedluis. In perceel
(G) werd daarentegen alleen op 17 september isolan -|- uitvloeier geneveld tegen bloedluis, terwijl op 24 juni, 4 juli en 17 september respectievelijk 5.000, 5.000 en 20.000 Trichogramma's per boom zijn vrijgelaten, met als aanvullende bestrijding van de bladrollers
bacteriepreparaten op 4, 12 en 23 juli.
Oogstresultaten
De oogst was in perceel (G), wat de hoeveelheid betreft, vrij goed; iets beter dan in 1961,
doch ca. 20% minder dan in 1962. De kwaliteit van de vruchten werd slechts weinig be-
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Tabel 32. Percentages door insekten beschadigde vruchten van het ras Schone van Boskoop in perceel (G)
in de jaren 1959 t/m 1963
Table 32. Percentages of fruits of Beauty of Boskoop with insect damage, in plot (G) from 1959 to 1963
inclusive
Insektensoort

1959

1960

1961

1962

Insect species

Wantsen })
Appelzaagwesp 2)
Heggebladroller 3)
Vruchtbladroller 4 ):
Vruchtbladroller 4 ):
Fruitmot 5)
Zuringbladwesp 6)

1e gen.
2e gen.

Totaal % beschadigde vruchten
Total % damaged fruits
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1963
+ Trich7)

0
0
1,4
2,8
32,0
0,2
0

0
0
0
5,0
4,3
0
0

36,4

9,3

0
0
5,0
5,7
12,8
0
0

23,5

0,5
0
1,6
3,7
0
0,1
0,1

6,0

— Trien. 8 )

3,9
0
11,7
2,5
0,3
0,2
0

4,5
0
10,5
4,7
1,1
0,2
0

18,6

21,0

Lygus pabulinus L.
Hoplocampa testudinea KLUG
Archips rosana L.
Adoxophyes reticulana HB. (1ste and 2 nd generation)
Laspeyresia pomonella L
Ametastegia glabrata FALL.
Van de bomen waarbij Trichogramma's werden vrijgelaten
Of the trees on which Trichogrammas were released

8) Van de bomen waarbij géén Trichogramma's werden vrijgelaten
Of the trees on which no Trichogrammas were released

nadeeld door de tweede generatie vruchtbladrollers; de eerste generatie vruchtbladrollers
was wat schadelijker, terwijl de fytofage wantsen voor wat betreft de rassen Jonathan en
Golden Delicious de meeste schade aanrichtten. Bij schone van Boskoop, James Grieve
en Perzikrode Zomerappel was de heggebladroller het schadelijkst. In tabel 32 zijn de percentages beschadigde vruchten v o o r Schone van Boskoop, het appelras dat het meest van
bladrollers had te lijden, voor de vijf proefjaren opgegeven.

Rupssoorten, parasitering en roofwantsen
Er zijn in 1963 geen nieuwe soorten bladrollers in de proefboomgaard aangetroffen. De
soort Pandemis heparana was evenwel talrijker dan in voorgaande jaren. De parasitering
van de rupsen is in 1963 hoger geweest dan in de voorgaande jaren. De parasietsoorten
worden geïdentificeerd.
Roofwantsen, in hoofdzaak Anthocoris nemorum, waren in het voorjaar talrijk en namen
later nog in aantal toe. Zij overleefden de behandelingen met W e p s y n , isolan en de bacillaire preparaten uitstekend.
Behalve in Kloetinge zijn ook waarnemingen over de Tortricidenpopulaties en hun parasieten
verricht in boomgaarden bij Goes en Serooskerke.
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Da parasitering was in perceel (G) van de veldproef te Kloetinge ongeveer even groot
als die in de boomgaard te Serooskerke, waar niet met chemische middelen werd gespoten
DE TOPBLADROLLER CNEPHASIA LONGANA HAWORTH
Op verschillende plaatsen in het land zijn de laatste jaren vooral de scheuten van jonge
appelbomen aangetast door de vuilwitte rupsen van Cnephasia longana. Vlak onder de top
vreet de rups een kleine gang in scheut, waardoor de top afsterft. Vooral in boomkwekerijen
kan dit schade veroorzaken. Het is waarschijnlijk, dat het talrijk voorkomen samenhangt
met de begroeiing in en om het perceel.
DE DUUR VAN HET EISTADIUM VAN DE VRUCHTBLADROLLER ADOXOPHYES
RETICULANA HB.
Zowel in 1962 als in 1963 is door ons ervaring opgedaan met een tabel die het verband
aangeeft tussen de gemiddelde temperatuur en de duur van het eistadium van de vruchtbladroller. De berekende en de werkelijk in het veld gevonden uitkomsten stemmen zo goed
overeen, dat het mogelijk lijkt om met behulp van goede temperatuurmetingen met behulp
van een thermograaf vast te stellen, wanneer de eieren, die in een bepaalde periode zijn
afgezet, zullen uitkomen. Daardoor is te voorspellen, wanneer de rupsen verschijnen, zodat
tijdig bekend is wanneer bestrijdingsmaatregelen moeten worden genomen. Hierover zal
elders meer uitvoerig worden bericht.

HET OPTREDEN VAN SCHADELIJKE WANTSEN (samengesteld door M. VAN DE V R I B
Reeds verscheidene jaren blijkt op een aantal percelen, in het centrum en het Noordoosten
van Nederland in de loop van de zomer schade aangericht te worden door de wants Lygus
pabulinus L. op een later tijdstip dan tot nu toe werd waargenomen bij het onderzoek in
Zeeland. In samenwerking met de heer A. VAN FRANKENHUYSEN van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, werden over het populatieverloop van deze wantsensoort
op verschillende percelen waarnemingen verricht om na te gaan wanneer deze schade
werd aangericht.
De eerste larven werden te Kloetinge waargenomen op 1 mei; in Emmeloord (Noordoostpolder) waren op 10 mei volop larven aanwezig en toen werd daar reeds schade aan de
scheuttoppen waargenomen.
De eerste volwassen wantsen werden te Kloetinge waargenomen op 10 juni. De eerste larven
van de tweede generatie werden te Kloetinge waargenomen op 2 juli; te Emmeloord op 16
juli. Uit de mate van beschadiging valt af te leiden, dat de larven te Emmeloord zeker reeds
tien dagen aanwezig moeten zijn geweest.
Uit deze gegevens blijkt, dat de ontwikkeling van de eerste generatie van Lygus pabulinus
over het gehele land vrij goed synchroon is verlopen. Ook voor de tweede generatie lijkt
dit het geval te zijn.
De beschadiging door de larven vond in Zeeland voornamelijk plaats tussen 1 mei en midden
juni; na deze datum zijn alle larven volwassen en gemigreerd naar kruidachtige gewassen.
Gedurende de gehele zomer werd geen toename van de schade meer waargenomen. In Emmeloord werd de eerste schade waargenomen op 10 mei, de beschadiging nam echter toe tot
begin juli; dat is dus gedurende een periode dat veel wantsen aanwezig zijn. Omstreeks
eind juli en de eerste helft van augustus volgde weer een toename van de schade, die toen
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in hoofdzaak werd aangericht door volwassen wantsen. Dit is een verschijnsel dat in Z.W.Nederland nooit werd waargenomen.
In een veldproef op de Proeftuin van de Plantenziektenkundige Dienst te Emmeloord werd
getracht de volwassen wantsen door bespuitingen met 0 , 1 % Gusathion te bestrijden. Het
bleek, dat de schade ondanks de herhaalde behandelingen bleef toenemen; zelfs op het
proefgedeelte dat viermaal met een tussenruimte van één week was behandeld. De oorzaak
voor deze slechte resultaten moet vermoedelijk in het aanvliegen van de volwassen dieren
worden gezocht. De werking van Gusathion tegen wantsen bleek in laboratoriumproeven
overigens goed te zijn. Het ligt in de bedoeling deze veldproef in 1964 op grotere schaal
te herhalen, waarbij ook andere middelen gebruikt zullen worden.
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M. VAN DE VRIE

RESISTENTIE VAN DE FRUITSPINTMIJT (Metatetranychus ulmi KOCH) TEGEN ACARICIOEN
RESISTENTIE TEGEN OVO-LARVICIDEN

In 1962 kon in laboratoriumproeven aangetoond worden, dat mijten die resistentie tegen
chloorbenside (Chlorocide) bezaten nog wel gevoelig waren voor tetrasul (Animert). Deze
resultaten waren aanleiding om in 1963 een veldproef op Golden Delicious aan te leggen ter
bestrijding van de eerste generatie mijten met laatstgenoemd middel. Proefopzet en resultaten staan vermeld in tabel 33.
Uit deze tabel blijkt dat tetrasul inderdaad nog een goede werking bezit op een chloorbenside-resistente stam. Verder blijkt, dat de mate van resistentie tegen chloorbenside
van dien aard is dat geen invloed van de behandeling met dit middel meer kon worden
aangetoond.
GEVOELIGHEID VOOR KARATHANE

Het fungicide Karathane, dat veelvuldig toegepast wordt ter bestrijding van appelmeeldauw
bezit een zekere spintbestrijdende werking. Van deze werking kan gebruik gemaakt worden
om gedurende de zomermaanden de fruitspintpopulatie op een zo laag mogelijk niveau
te houden. Door verscheidene fruittelers werd in 1962 en in 1963 opgemerkt, dat de spintbestrijdende werking van dit middel beneden de verwachting bleef. Daar dit middel reeds
meerdere jaren wordt toegepast is het ontstaan van resistentie hiertegen niet denkbeeldig.
In enkele laboratoriumproeven werd de gevoeligheid voor Karathane van enkele van resistentie verdachte mijtenpopulaties vergeleken met de gevoeligheid van mijten uit onbehandelde boomgaarden. De resultaten van deze laboratoriumproeven bewezen, dat er geen
sprake is van resistentie tegen Karathane. De oorzaak van de teleurstellende resultaten
ten aanzien van de werking van Karathane tegen fruitspint in enkele praktijkgevallen zal
vermoedelijk in de toepassingstechniek, het tijdstip van behandeling en de hoeveelheid
gebruikte vloeistof gezocht moeten worden.

Tabel 33. Vergelijking van de werking van chloorbenside en tetrasul op een populatie van M. ulmi welke
resistentie tegen chloorbenside bezit. Bespuiting op 17 mei
Table 33. The influence of chlorobenside and tetrasul on a chlorobenside-resistant strain of M. ulmi.
Spray applied on 17 May
Datum

Aantal mijten op 100 bladeren

Date

Number of mites per 100 leaves

20 mei
27 mei
4 juni
11 juni

0.1% tetrasul
(20% WP)

0.1% chloorbenside
(20% WP)

Onbehandeld

0.1% tetrasul
(20% WP)

0,1% chlorobenside
(20% WP)

Untreated

24
18
7
2

135
261
315
428

126
271
284
392
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INVLOED VAN HET INSEKTICIDE CARBARYL OP DE VERMEERDERING VAN DE
FRUITSPINTMIJT
In de literatuur wordt vaak melding gemaakt van de stimulerende invloed van carbaryl op
de populatieontwikkeling van fytofage mijten.
Vaak wordt daarbij vermeld, dat deze invloed vergelijkbaar geacht moet worden aan de
stimulerende invloed van DDT op mijtenpopulaties.
Daar carbaryl zeer bruikbaar blijkt te zijn voor de bestrijding van de fruitmot en bladrollerrupsen leek het van belang na te gaan of onder onze omstandigheden ook stimulering
van de fruitspintontwikkeling was waar te nemen. Hiervoor werd op Golden Delicious een
kleine veldproef aangelegd.
Twee groepen van vier bomen werden gedurende het uitkomen van de wintereieren van
de fruitspintmijt bespoten met carbaryl. Deze bespuitingen werden in totaal vijfmaal uitgevoerd, namelijk op de volgende data: 6, 14, 22, 28 mei en 11 juni met 0 , 1 % carbaryl (50%
WP). Twee gelijkwaardige groepen van vier bomen bleven onbehandeld. Schurft werd bestreden met captan en appelmeeldauw met Wepsyn 155 WP omdat deze middelen geen
acaricide werking bezitten. Behandelingen met acariciden of insekticiden werden verder
niet uitgevoerd. Door regelmatige bepalingen van de dichtheid van de populatie aan monsters
van honderd bladeren werd nagegaan of er verschil in dichtheid in beide populaties ontstond
na deze behandelingen.
Uit de verkregen gegevens bleek, dat er gedurende de gehele waarnemingsperiode welke
duurde van 31 mei tot 30 juli, slechts zeer geringe verschillen tussen de aantallen mijten op
de met carbaryl behandelde en de onbehandelde bomen konden worden aangetoond, doch
de verschillen waren steeds ten gunste van het met carbaryl behandelde deel. De verschillen
waren echter zo gering, dat er nauwelijks van een stimulerende werking van dit middel kon
worden gesproken. Het ligt in de bedoeling deze proef in 1964 te herhalen en dan een vergelijking te maken tussen de invloed van DDT en van carbaryl op fruitspint.

BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT
De inventarisaties over het voorkomen van roofmijten op vruchtbomen werden voortgezet.
Op verscheidene plaatsen in Nederland werd op onbehandelde bomen materiaal verzameld;
hierbij werd gelet op het voorkomen van mogelijke prooidieren en de plaatsen op de boom
waar deze prooidieren voorkwamen. De eerder verkregen gegevens werden geheel bevestigd,
nieuwe gezichtspunten deden zich niet voor. Bewerking van een aantal monsters uit boomgaarden uit de omgeving van Kerkom en St. Truiden (België, prov. Limburg) toonde aan,
dat vrijwel dezelfde soorten roofmijten aangetroffen werden als in Nederland.

DE INVLOED VAN ROOFMIJTEN OP DE POPULATIEONTWIKKELING VAN DE FRUITSPINTMIJT

In 1962 werd een proefveldje, waar een hoge dichtheid van de fruitspintmijt voorkwam,
geïnfecteerd met roofmijten van de soort Typhlodromus tiliae SCH. en T. tiliarum OUDMS.
Deze infectie werd in het voorjaar uitgevoerd. Gedurende de zomer werd de populatieontwikkeling van de prooi en de roofvijand gevolgd. Dit proefveld werd in 1963 aangehouden.
Er werd een experimenteel spuitschema toegepast waarbij uitsluitend gebruik werd gemaakt
van middelen, die geen nadelige werking op roofmijten bezitten. Uit de regelmatig uitgevoerde tellingen bleek, dat de dichtheid van M. ulmi gedurende het gehele seizoen laag
bleef; de populatie van roofmijten was vrijwel gelijk aan die in 1962.
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Afb. 24 De roofmijt Typhlodromus
(A.) potentillae GARMAN.
Fig. 24 The predatory mite Typhlodromus (A) potentillae
GARMAN.

Het deel van het proefveld, dat in 1962 een aanvullende bespuiting met een acaricide kreeg,
behoefde in 1963 niet behandeld te worden; vermoedelijk is de activiteit van de roofmijten
zodanig geweest, dat de fruitspintmijt geen hoge dichtheid kon bereiken. Er dient echter
te worden opgemerkt, dat het weer, vooral in de tweede helft van de zomer, niet gunstig
was voor de ontwikkeling van M. ulmi. Het is daarom niet uitgesloten, dat onder gunstige
weersomstandigheden de fruitspintmijt zich wel tot een schadelijke dichtheid zou hebben
kunnen ontwikkelen, ondanks de activiteiten van de roofmijten.
DE ONTWIKKELING VAN DE FRUITSPINTPOPULATIE ONDER INVLOED VAN VERSCHILLENDE DICHTHEDEN
VAN ROOFMIJTEN IN EEN KASPROEF

In overleg met Prof. Dr. D. J. KUENEN van het Zoölogisch Laboratorium der Rijks Universiteit
te Leiden verrichte Mej. A. E.TER KUILE, biol. cand., onderzoek over de populatieontwikkeling
van de fruitspintmijt onder verschillende dichtheden van roofmijten in een kasproef. Aan
dit onderzoek worden de volgende gegevens ontleend.
Kleine boompjes werden geïnfecteerd met tien wijfjes van de fruitspintmijt Metatetranchychus
ulmi KOCH en de roofmijt Typhlodromus (Amblyseius) potentillae GARMAN in de volgende
verhoudingen: 10:5, 10:3, 10:1 en 10;0. Elke serie bestond uit zestien boompjes. Voor de
tellingen over de ontwikkeling van de bevolkingsdichtheden van genoemde soorten werden,
met tussenruimten van aanvankelijk één week, later met groter tussenruimten, uit elke serie
twee boompjes geheel gecontroleerd en alle aanwezige mijten naar ontwikkelingsstadium
gerubriceerd.
In de serie 10:0 ontwikkelde zich snel een hoge dichtheid van M. ulmi. Door voedselgebrek
(bruinverkleuring van de bladeren) liep de dichtheid ook weer snel terug. Er werden slechts
weinig wintereieren gelegd.
In de serie 10:1 ontwikkelde de M. ulmi populatie zich vrijwel gelijk aan de 10:0 serie;
slechts weinig roofmijten werden teruggevonden. Ook hier liep de populatiedichtheid door
voedselgebrek snel terug.
In de 10:3 serie ontwikkelde de M. ulmi populatie zich aanvankelijk gelijk aan beide vorige
series, doch na ongeveer drie weken begon T. potentillae zich sterk te ontwikkelen. Uit de
gedifferentieerde tellingen bleek, dat de eiproduktie in deze serie gelijk was aan de series
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10.0 en 10:1, doch de larven die hieruit kwamen werden sterk in aantal gereduceerd door
de roofmijten. Daar bovendien ook nog een deel van de andere ontwikkelingsstadia door
de roofmijten werd aangevallen, washet uiteindelijk gevolg, dat de dichtheid van M. ulmi
sterk verminderd werd. Op deze boompjes kwam geen bruinverkleuring voor en er werden
geen wintereieren door M. ulmi gelegd.
In de serie 10:5 ontwikkelde de populatie van het fruitspint zich aanvankelijk ook gelijkwaardig aan de10:0 ende10:1 serie. Depopulatie van roofmijten kwam hier opeenlater tijdstip tot ontwikkeling danin de 10:3serie. Ook hier ontwikkelde T. potentillae zich zo sterk
dat hetfruitspint vrijwel verdween.
Uit deze gegevens blijkt dat onder kasomstandigheden T. potentillae, bij de hier gekozen
verhoudingen van prooi en roofdier, de ontwikkeling van een schadelijke dichtheid vanhet
fruitspint kanverhinderen.
Uit de resultaten van laboratoriumproeven over de voedselvoorkeur van roofmijten bleek,
dat Typhlodromus potentillae G A R M A N , T. tiliae OUDMS

en T. tiliarum OUDMS

duidelijke

voorkeur bezitten voor de larven van de fruitspintmijt. Het is niet duidelijk waarop deze
voorkeur berust: de jonge stadia zouden gemakkelijk aangevallen kunnen worden, maar ook
het geringere volume der larven kanhierbij vanbelang zijn.
INVLOED VANBESTRIJDINGSMIDDELEN OPROOFMIJTEN IN LABORATORIUMPROEVEN

De werking van enkele fungiciden en insekticiden op roofmijten werd in laboratoriumproeven verder nagegaan. De eerder verkregen gegevens werden bevestigd. De fungiciden
maneb en zineb bleken gunstige eigenschappen te bezitten. Geen van de getoetste insekticiden bleek een gunstig perspectiefvoor het sparen van de roofmijten te bieden.
PROEFVELD KLOEETINGE

De proefopzet vandit proefveld is beschreven in het jaarverslag 1962, blz. 88. Deze opzet
werd in 1963 gehandhaafd. De selectiviteit van het bestrijdingsprogramma kon iets verbeterd worden door invoering van het fungicide Wepsyn 155WP in plaats van Karathane
ter bestrijding vanappelmeeldauw. Terverkrijging vanafwisseling in de gebruikte acariciden
werd chloorbenside, dat reeds vier jaar achtereen was gebruikt, vervangen door tetrasul.
Drs. D. J.DE JONG verrichtte waarnemingen over schadelijke insekten en hun parasieten
(zie dit jaarverslag, blz. 92.)
Ter bestrijding vanM.ulmi werd op30april en5 juni eenbespuiting mettetrasul uitgevoerd.
De hoeveelheid wintereieren op de percelen S ( = normaal behandeld) en G ( = gewijzigd
behandeld) waszodanig groot, dat deze behandeling noodzakelijk werd geacht.
Door regelmatige tellingen werd op beide percelen het verloop van de fruitspintpopulatie
gevolgd. Daarbij bleek, dat gedurende het gehele seizoen slechts een zeer geringe dichtheid vanfruitspint aanwezig was; eenverschil tussen hetN- en het G-perceel kon niet aangetoond worden. Door deze geringe dichtheid was hetniet nodig nogaanvullende bespuitingen
uit te voeren. Voor deze lage dichtheden zijn niet alleen de behandelingen met tetrasul
verantwoordelijk; hetweer was, vooral in de tweede helft vande zomer ook ongunstig voor
de ontwikkeling van M. ulmi.
Nu in plaats vanKarathane ter bestrijding van appelmeeldauw Wepsyn werd gebruikt, waren
de overlevingskansen voor de roofmijten vermoedelijk gunstiger geworden, aangezien Wepsyn
geen nadelige invloed op roofmijten bezit. Om de overlevingskansen onder invloed vanhet
toegepaste bestrijdingsschema na te gaan werden kunstmatige infecties met roofmijten,
afkomstig uit het perceel Loverendaele te Serooskerke uitgevoerd op acht bomen vanhet
ras James Grieve.
Deze infectie werd uitgevoerd op5 juni. Uittellingen, die regelmatig aandeze bomen werden
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verricht, bleek, dat de roofmijten zich inderdaad hebben kunnen handhaven. Het ligt in de
bedoeling deze infecties in 1964 op grotere schaal te herhalen en de invloed van de roofmijten op de spintpopulatie na te gaan.
PROEFVELD „THEDINGSWEERT" BIJ TIEL

Het proefveld „Thedingsweert" werd volgens het oorspronkelijke plan behandeld. Dr. H. H.
EVENHUIS, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, verrichtte weer waarnemingen over
insekteplagen en hun parasieten; de samensteller van dit verslag verrichtte waarnemingen
over het voorkomen van de fruitspintmijt en zijn roofvijanden.
In de voorzomer werd op de percelen N (normaal behandeld) en op de percelen G („gewijzigd" behandeld) een geringe dichtheid van M. ulmi aangetroffen. Aanvankelijk ontwikkelde deze populatie zich langzaam maar omstreeks eind juni tot half juli werden grotere
aantallen aangetroffen. Er werd toen geadviseerd een behandeling met Kelthane uit te voeren.
Roofmijten werden op beide percelen gedurende de gehele zomer niet aangetroffen.
Op het biologisch-dynamisch behandelde perceel B.D. werd als fytofage mijt vrijwel uitsluitend M. ulmi aangetroffen. Tarsonemus sp., Tydeus sp., Vasates schlechtendali en Bryobia rubrioculus, die in voorgaande jaren regelmatig en soms zelfs in grote aantallen aanwezig waren, bleken nu vrijwel geheel te ontbreken. Roofmijten bleken nu ook slechts sporadisch voor te komen terwijl deze toch in voorgaande jaren soms talrijk aanwezig waren.
Het gevolg van deze situatie was, dat zich op dit perceel in de loop van de zomer een ernstige
plaag van M. ulmi ontwikkelde waardoor zeer algemeen bladverkleuring optrad. Bij navraag
bleek dat het B.D.-perceel in het voorjaar ter bestrijding van schurft enkele malen met tecoram
bespoten was.
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RESEARCH STATION FOR OUTDOOR FRUIT CULTURE
ANNUAL REPORT 1963
SUMMARY

THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
Apple-rootstock trial
In 1960/61 a rootstock trial was begun, using the following rootstocks: M VIII, M IX, RG,
M 26 and Manks Codlin.1) The varieties used are: Stark Earliest, James Grieve, Cox's
Orange Pippin and Golden Delicious. The purpose is to find a rootstock which gives more
vigorous growth to the scion variety than does M IX, but less than M II.
In January 1964, the length of the one year old shoots was measured; the results are given
in Table 1 (p. 22).
Outside the trial, but planted the same year on the same parcel of orchard, M II rootstock
was used for the same four variétés. The trees on M VIII were planted a year later, so the
results of this treatment are not given in Table 1, as they are not comparable with the other
rootstocks.
The following range in vigour was found for the whole trial:
M IX - M 26__- Manks Codlin^- RG - M II.
Rootstocks connected by accolades differ, though not significantly (P = 0.05). Apart from
that, this range differs per variety used. (M II is omitted, as this rootstock was planted outside the trial).
Stark Earliest: M IX - Manks Codlin - M 26 - RG
James Grieve: M IX - Manks Codlin - M 26 - RG
Cox's O. P. : M IX - M 26 - RG - Manks Codlin
Golden Delicious: M IX - M 26 - RG - Manks Codlin
Trees on Manks Codlin are rather variable in growth, on M 26 and RG more uniform.
The varieties themselves also differ in vigour; the range from lower to greater vigour is:
James Grieve - Golden Delicious - Cox's O. P. - Stark Earliest.
Results mentioned are provisional, as trees are still young and not fruit-bearing.
Tree-shape trial with apple
In 1956/1957 a tree-shape trial was planted using the apple varieties Cox's Orange Pippin
and Golden Delicious on both M IX and M il rootstocks. Four tree-shapes are compared:
Spindle bush, flattened spindle bush, free hedge, and regulated hedge. Mean yield per tree
and yield per hectare accumulated from 1957 up to 1963 are given in Table 2 (p. 24), together
with number of trees in the trial and per ha.
It is concluded that the hedges have the highest production, which is good for Cox's Orange
Pippin, as high production does not affect fruit quality. As a result of the great number of
trees per ha in the free hedge, the production per ha of this tree shape is higher than of
the regulated hedge. No pruning and much bending is the treatment applied to the free
hedge, and this is favourable for this variety up to the presents, results from hedges are
better for Cox's Orange Pippin than spindle bushes.
With Golden Delicious the hedges also have a higher production than the spindle bushes,
but fruit quality is lower. Here heavy cropping is not desirable because fruits remain too
small. Moreover, free hedge Golden Delicious trees on M IX rootstock show symptoms of
exhaustion, i.e. insufficient growth and deteriorating fruit quality. Thus for Golden Delicious
the spindle bushes are preferable to the hedges.
1) RG is a rootstock fount at Ovezande by Mr. W. J. ROBIJN, former inspector of the nursery inspection service
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Tree-shape trial with pear
In 1956/1957 a tree-shape trial was planted, using the late-bearing pear varieties Beurré Hardy
and Doyenné du Cornice, both on quince A rootstock. Four tree-shapes are compared: Spindle
bush, flattened spindle bush, free hedge, and regulated hedge. The distances between the
trees are given in Table 3 (p. 25). The number of fruits per tree, the vield per tree and per
hectare, accumulated from 1961 up to 1963 are given in Table 4 (p. 25). The spindle bushes
show higher production than the hedges with both variétés. Moreover, free hedge Doyenné
trees show symtoms of exhaustion. The results are in accordance with experience in practice,
from which it is known that pruning is favourable for good fruit setting of pear trees. No conclusions can yet be drawn from this trial concerning which tree-shape is the best.
Influence of the rate of pruning on the fruit-bearing capacity
A pruning experiment was carried out in 1963 on the apple variety Cox's Orange Pippin
and the pear varieties Beurré Hardy and Doyenné du Comice to determine the response
in fruit-bearing capacity of the remaining 2-year old shoot.
The pruning treatments were as follows (look at Figure 5, p. 29):
1. branch not pruned
2. half of the one-year extension growth removed
3. whole one-year extension growth removed
4. half of the two-year old branch removed.
After treatment flowers were counted on the two-year old branch as were the fruits at harvest.
The results are given in Table 5 (p. 28). No influence of the rate of pruning on the fruitbearing capacity of the two-year old branch was found on Cox's Orange Pippin and Doyenné
du Comice. No influence on Beurré Hardy was found for treatments 1, 2, and 3. Only treatment 4 (half of the 2-year old branch removed) increased the fruit-bearing capacity, though
not convincingly.
The lack of a distinct influence may be imputed to the poor fruit-setting of the trees in the trials.
Chemical fruit thinning with carbaryl and Gusathion
A thinning trial was carried out on the apple varieties James Grieve and Golden Delicious by
spraying 0.15% carbaryl, (containing 50% N-methyl napthyl carbamate) 14, 21, or 28 days
after full bloom, or 0.15% Gusathion applied 14 or 21 days after full bloom.
The treatments were carried out for both variétés on 31 May, 8 June, and 15 June. A comparison was made with unthinned trees and hand-thinned trees. The results of the various
treatments are summarized in Table 6 (p. 30).
It is concluded that 0.15% carbaryl has good thinning properties on both varieties when
applied 14 days after full bloom, but when applied 21 or 28 days after full bloom insufficient
thinning occurred. Gusathion had no thinning properties of any significance.
Results with carbaryl in 1962 differed from results in this trial. In 1962 over-thinning occurred
with the same concentration and spray program, probably as result of different weather
conditions.
THE EXPERIMENTAL GARDEN FOR SMALL FRUIT AT KAPELLE-BIEZELINGE
The year 1963 was too rainy, especially during harvesting of the fruit. Combined with high
temperatures the condition was ideal for an outburst of Botrytis. Especially the strawberries
were damaged, sometimes more than 40%, but the other small fruit crops were damaged
too, in particular the currants.
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Strawberries
The results of a variety trial (Table 8, p. 33) showed the good possibilities of the varieties
Redgauntlet, Gorella, Talisman, Senga Sengana, and a promising new one, No. 55-73 I.V.T.
Marieva, a German variety, gives too low a yield. Early strawberries, cultivated under plastic,
give good results. The figures are given in Table 9 (p. 33).
Red currants
From the results of a variety trial (Table 10, p. 34) it is evident that Jonkheer van Tets is the
leading variety in Zeeland followed by Maarses Prominent, Rote Spätlese, only suited for
the juice factory, is too late a variety for processing in good time.
The hedge cultivation of red currants gives excellent results. The single hedge seems to
be the best (Table 11, p. 34).
Black currants
The possibility for mechanical harvest makes it urgent to study the growth of black currants
in hedges. It appeared from a trial that the yield of black currants in hedges in the first year
of production was comparable to the yield of bushes. A special pruning method is required
in an older plantation.
No experiments were carried out with raspberries and blackberries.
THE ADVISORY COMMITTEE FOR SMALL FRUIT
The following subjects of national interest, work on some of which has already been started,
were brought up for study: Breeding of strawberries, growth of red currants in hedges, improvement of planting material of red and black currants by clone selection, cold storage of
strawberry plants, mechanical harvesting of black currants.
THE ADVISORY COMMITTEE FOR BLUEBERRIES
Blueberry cultivation did not increase in 1963. The total area in The Netherlands is now about
80 acres. The development of the blueberries on the experimental plots was good. Clone
selection carried out in the German population Goldtraube resulted in 5 good numbers of
which No. 71 seems the best. Promising American varieties are Berkeley, Dixi, Bluecrop, and
Ivanhoe. Among the old American varieties, Coville, Pemberton, and Burlington are productive
A good water level and a good air supply in the subsoil seem to be the most important
factors in the physical condition of the soil. For good production, pruning is required.
SOIL RESEARCH AND PLANT NUTRTION
Soil management
Since 1960, fruit production and quality of Golden Delicious and Cox's Orange Pippin apples
on M IX have been compared in a soil management trial at Wilhelminadorp. The soil is a clay
cover overlying a sandy subsoil. Due to an increasse in nitrogen dressings on the grass
plots since 1961 and to relatively wet years, differences in fruit production were small (Table
14, p. 46). There was a tendency indicating that 250 kgs per ha, on the grass plots must
be considered as a minimum level of fertilization, whereas on clean cultivated plots 62.5
kgs nitrogen would suffice. Grass plots gave a better fruit colour of Cox's Orange Pippin
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but showed somewhat more russeting of Golden Delicious than clean-cultivated plots.
In the experimental field „Kuenen's Hof" at Wilhelminadorp, where, due to intentional malnutrition, Lombartscalville apples on grass plots showed severe nitrogen deficiency symptoms
for six years, the effect of plowing under of the poor sod was studied by analysis of leaves,
sampled at weekly intervals. At the same time the influence of 150 and 300 kgs nitrogen per
ha on the original grass plots was studied by leaf analysis (Figure 11, p. 49).
A new soil management trial with pears was set up at Wilhelminadorp (Figure 2, p. 14).
In a young pear orchard at Wolphaartsdijk various grasses and gras mixtures in strips have
been compared since 1961. The tree row distance amount to 4 meters, the grass strips are 2
meters wide. In 1963 the effect of three different nitrogen quantities, given on the grass
strips only, was studied. The young trees showed some differences in nitrogen contents of
the leaves. This result indicates that trees in their third year already depend on nutritional
conditions under the grass strips, even when such conditions in the clean cultivated rows are
favourable.
Owing to biennial bearing, Conference pears in a nitrogen fertilization trial at Heijningen
showed decreasing yields with increasing nitrogen dressing on grass. In the preceding year
the pears showed a clear réponse to nitrogen.
Time of nitrogen application
During the long winter of 1962/1963 the behaviour of nitrate- and ammonia-nitrogen as influenced by melting snow was studied. Nitrogen (calcium nitrate and ammonium sulphate)
was given 3 times: during the winter when the soil was frozen and covered with a 2 cm icecrust, after setting in of the thaw, and at the end of the thaw period. By means of accurate
soil testing for the N0 3 and NH 4 content, it was found that serious nitrogen losses, caused
either by leaching out of nitrate or by volatilization of ammonia, may result from fertilization
during the thaw period. The soil contained approx. 8% lime. Small losses of ammonia were
also found when ammonium sulphate was applied on the frozen soil and extremely wet soil
at the end of the thaw period (Table 15, p. 51).
The experiment with Golden Delicious om M IX at Heijningen, with nitrogen given in four
different periods (November-December-March-April) was continued. Yields showed that in a
deep-rooting orchard on clay soil with a grass cover, nitrate- or ammonia-nitrogen should
be given in December or in the early months of the year. Dressings applied later than February will usually make the nitrogen available too late. Table 16, p. 53).
A similar experiment was carried out in a shallow-rooting orchard on sandy soil at Gasselte.
Ammonium nitrate was given in four periods between March and May. Stark Earliest apples
on M II, showed a distinct nitrogen deficiency owing to the circumstance that a natural grass
sod had developed since 1962. Late application of nitrogen (April-May) gave the highest yields.
The soil testing for nitrogen in different soil layers in eleven Golden Delicious orchards in
Zeeland at monthly intervals was continued. The dependence of the process of nitrogen
penetration on rainfall was studied. A distinct penetration of nitrogen was observed during
the extremely wet months June and August.
Water management
In several four to eight year old pear plantations on heavy marine clay soils in Zeeland, trees
died after flowering (Figure 12, p. 54). It was assumed that impeding water in.the root-zône,
caused by poor drainage conditions, melting snow, and heavy rainfall in the second half of
March, was the main cause of the dying-off. The phenomenon may have been promoted by
limited air supply due to bad surface structures and by a relatively early development of the
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buds. Frequent water-table measurements in pipes in an orchard where 17% of the trees died,
showed the exsistence of a shallow pseudo-watertable in wet periods.
Pot experiments
Young rootstocks M XI were grown with or without nitrogen in 1962. The next year each
group was again planted in pots with or without nitrogen. Plants that did not receive nitrogen
in 1963 showed much better shoot growth when the nitrogen supply in the preceding year
had been adequate than when nitrogen had been poor.
A new pot experiment with Golden Delicious on M IX was set up. The effect of nitrogen
uptake during different periods of the year on the formation of flower buds, fruit setting, etc.
will be studied. At the end of the uptake period the remaining nitrogen is removed by leaching
(Figure 13, p. 55).
Post-harvest urea sprays
The effect of four sprays with 2% urea between 9 september and 15 October was studied
in a pot experiment with rootstocks M XI. At the end of the season the nitrogen content in
the leaves has increased from 0.94 to 1.50% N in dry matter for nitrogen-deficient plants
and from 1.49 to 2.04% N for plants with adequate nitrogen supply. The effect of the spray
on the nitrogen content of different parts of the plant was very clear (Table 17, p. 56).
Two-percent urea sprays between 17 September and 18 October were also carried out in
a Laxton's Superb on M IX orchard. Here too, a distinct increase in nitrogen content in the
leaves was observed. Fruit-bearing trees, however, showed leaf injury and a somewhat retarded shoot growth, whereas non-bearing trees did not show this effect.
Iron deficiency control
The after-effect of application in 1962 of chelate 138-Fe (Fe-EDDHA) was observed in different pear varieties. The effect was clear when the amount of chelate had been at least 12
grams per m2 or 72 grams per tree. Chelate 330 Fe (Fe-DTPA) was applied in a new experiment with pears and proved to be effective only when more than 24 grams per m2 or 144
grams per tree were used.
Plant analysis
Following the work of BOLLARD in New Zealand, a study was made of changes during the
growing season of nitrogen concentrations in tracheal sap of one-year shoots. The variety
was Golden Delicious on M IX. It was found (Figure 14, p. 58) that enormous increase in total
nitrogen content in the early springtime takes place in the period of the development of
the buds. Late (1962) and early (1961) bud formation are therefore reflected by the curves
in Figure 14. Nitrogen contents show two maximum concentrations, one preceding the
flowering period and one at the end of May. It is assumed that the periodic increase in
nitrogen content reflects the mobilization of nitrogen compounds in the plant and not the
nitrogen uptake from the soil. These compounds may serve as building materials for certain
physiological processes (bud formation, fruit setting). It was also found that during bud
formation the nitrogen content in the buds increases considerably.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH
Investigations concerning the relation between growth and fertility were started. The wellknown fact that bending of shoots results in an increase in fertility and a decrease in growth
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led to a large pot experiment in which the effect of bending will be studied more closely.
This experiment also included a study of the influence of tree different quantities of nitrogen
and two times of dressing („early" = 1 April, „late" = 1 September) on growth and fertility. Results are not yet available.
Preliminary experiments were carried out concerning the changes in amino acid composition of xylem sap in relation to time.
Lastly, using the apple variety Winston some observations were made on a number of one
year old shoots, divided into three groups according to their angle of inclination to the vertical (0°, 45°, and 90°). Some of the trees had been deblossomed in the years 1959 to 1962.
The remaining ones always fruited normally. Only a few of the results will be given here.
Table 18 (p. 61) shows that the average shoot growth in 1963 of the trees not bearing fruits
in the years 1959 to 1962 was much smaller than that of the trees fruiting normally. This
finding is thought to be accompanied by a higher yield in weight of the former group, but
these weights were not estimated, unfortunately. In both years the shoot growth differs
greatly in the various positions. To explain this, more research is required.
RESEARCH ON WEEDKILLERS
As in 1962, this year much attention was given to the control of couchgrass in orchards.
In all trials, good results were obtained with paraquat. Addition of simazin, diuron, or Casoron
to paraquat has given better control of couch-grass than an application of paraquat alone.
The higher costs of these additions do not, however, balance the results, which were only
slightly better. Therfore, it is preferable to spray several times with paraquat alone. When,
in consequence of these paraquat applications, weed vegetation shows signs that in the next
year annual weeds can also be expected, addition of simazin, diuron, or Gasoron can be
of some value.
Paraquat + Casoron has given quick results, whereas paraquat + simazin and paraquat +
diuron had a slower initial effect. These two latter combinations, however, showed a longer
effect, paraquat + Casoron allowed a rather quick regrowth of couch-grass. Paraquat +
simazin gave the best results. Contact with leaves or fruits must be prevented to avoid
damage. More water must be used when weed vegetation is very compact, while less water
can be used in case of a slight weed coverage. Weather conditions during spraying have
little influence on the results. Spraying during sunny, warm weather will give a quick effect,
but will result in a short after-effect. When spraying is applied during cloudy, dark weather
the initial effect will be slow but duration of the after-effect will be longer.
Weed control by aminotriazol compounds gave very good results, but aminotriazol has not
been approved for application in fruit crops for reasons of human health.
E.P.T.C. was again included in the experiments. It has a good effect on couch-grass, provided
that is was applied in the right way.
This year Hyvar and Hyvar X were also tested. Results on couch-grass were on the whole
very good.
Apple
Two trials were carried out in ten-year old Cox's Orange Pippin on M IX. As is shown in Table
19 (p. 65), Primatol-ATA gave good weed control, as did Saminol, dalapon + atrazin, and
paraquat + simazin. In both trials it appeared that among the possibilities open to the
fruitgrower (E.P.T.C, paraquat, simazin and diuron), a combination of paraquat + simazin
gave the best results in the control of both couch-grass and other weeds.
This year, all weeds were better controlled by triazines (Saminol, Primatol-ATA, dalapon
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+ atrazin, paraquat + simazin than by ureaderivatives or combinations with ureaderivatives (AAkarzol, dalapon + diuron, paraquat + diuron).
Sour cherries (Morellos)
This year three trials were started to study the control of couch-grass in morellos. In these
trials on sandy soil, good couch-grass control was obtained with Hyvar X. None of the
treatments were observed to produce damage on morelles (Table 20, p.67).
Strawberries
In a large number of trials, sprays were applied with simazin 1 and 2 kg/ha, 6-8 weeks after
planting in August. During the following spring, treatments were carried out with simazin
1 kg/ha or with Tenoran 5 and 1XAkg/ha. On soils with at least 3 M % humus, all varieties
tested were not damaged by 1 kg simazin/ha, provided that the condition of the crop was
good and when some new leaves had already been formed. Under similar conditions, doses
of 2 kg/ha were tolerated. The effect of these after-planting applications was too short, so
that supplementary applications had to be carried out in the next spring. Applied in MarchApril, these varieties were not damaged by simazin 1 kg/ha or Tenoran 5 and lYz kg/ha. An
application of simazin 2 kg/ha, 6-8 weeks after planting, followed by simazin 1 kg/ha in the
next spring caused no damage to the leaves of the crop. Whereas the results of simazin
were very good, the effect of Tenoran was often rather poor, especially on annual grass (Poa
annua). On loam simazin 1 kg/ha, 6-8 weekstafter planting also did not cause damage to the
crop. Spring applications of 1 kg simazin/ha were more or less toxic to the crop, whereas
Tenoran gave no damage. Two year old strawberries tolerated simazin 1 kg/ha both after
picking and in the spring. Some of the results on loam are shown in Figure 18 (p. 68).
Raspberries
When sprayed in April, Casoron cannot be used for the control of annual weeds in raspberries. This year, too, it caused severe damage to the young shoots. Earlier applications
had less influence on the crop than applications later in April.
Good couch-grass control was obtained from dalapon + atrazin,dalapon + simazin, Hyvar
and Hyvar X. Combinations with paraquat had a quick effect, but the afterefect was very
short (Table 21, p. 69).
Red currants
In 1963 Casoron was sprayed again to control annual weeds in red currants. As shown in
Table 22 (p. 69), simazin gave better results.
Good couch-grass control was obtained with Hyvar and Hyvar X as well as Primatol-ATA,
but Hyvar and Hyvar X almost killed all the bushes (Table 23, p. 70). Hyvar 5 kg/ha, sprayed
on 15 October 1962, had no effect on the bushus during the rest of the year. In the spring
of 1963, all bushes were running out and flowering normally, while fruitsetting was good.
In the second half of May all bushes began to die.
Black currants
In 1963 Casoron was sprayed again to control annual weeds in black currants. It had no effect
on the yield of this crop.

In three experiments, good couch-grass control was obtained from dalapon + atrazin and
dalapon + simazin, while the crop was not affected by these applications. Similar results
were obtained from aminotriazol compounds (Table 24, p. 71). In one of these experiments all
bushes died in May 1963 due to an application of 5 kg Hyvar/ha on 15 October 1962.
Blueberries
!n two-year old blueberries, applications of dalapon + atrazin, Saminol, Primatol-ATA,
AAkarzol, and Weedazol-TL + simazin were carried out in November 1962, November 1962
+ May 1963, and May 1963. Rather good weed control was obtained only from two applications of AAkarzol. None of the treatments caused damage to the bushes.
Windscreens
As showns in Table 25 (p. 73), good couch-grass control was obtained with dalapon +
atrazin, sprayed in April 1962, September 1962, and May 1963. Good results were also given
by Weedazol-TL + simazin and Primatol-ATA. AAkarzol and dalapon + diuron gave good
control of creeping buttercup (Ranunculus repens) and perennial thistle (Cirsium arvense).

MYCOLOGICAL RESEARCH
Apple scab
In 1963 the perithecia of the apple scab fungus were mature on 2 April. The first new scab
lesions were found on 1 and 2 May. In a small field trial, eight sprays with 0.25% wettable
sulphur + 0.02% Tuzet between 20 May and 14 August were less effective than the same
number of sprays with 0.2% captan 50.
Apple mildew
The lowest temperature registered in the winter 1962/1963 in the Province of Zeeland was
-14°C, elsewhere in The Netherlands -20.8°C. Notwithstanding these low temperatures, the
mildew survived in 22% of the distorted terminal buds of extension shoots gathered in
three orchards in Zeeland (Table 26, p. 76).
The first new mildew lesions on apple leaves were found on 20 May, i.e. 10 days after the
beginning of blossoming of Jonathan.
The influence of six applications of several mildew fungicides during blossoming on the
blossoms and on fruit setting was investigated in a field trial. In this trial Karathane, binapacryl
(Acricid), and Morestan caused brown discoloration of the petals of Golden Delicious; Wepsyn
155 WP did not. A clear relation between the degree of brown discoloration of petals and a
reduction of fruit-setting was shown.
Gloeosporium-rot (Pezicula malicorticis (.KCKS.) NANNF. en Pezicula alba GUTHRIE)
The relative importance of Pezicula malicorticis and Pezicula alba in the etiology of Gloeosporium fruit rot was investigated in various regions and with various storage methods
(Table 27, p. 80). As in the previous season, Pezicula malicorticis appeared to be the main
cause of Gloeosporium fruit rot.
In an orchard survey in 20 orchards in The Noordoostpolder area and 13 orchards in the
Province of Zeeland, much more infection source of Pezicula alba was found on the trees
than infection source of the Pezicula malacorticis. Of 50 „bark units" per orchard, 0% to
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62% appeared to be infected by Pezicula alba in the Noordoostpolder area, in orchards in
Zeeland these figures were 6% to 74%. A relation between the amount of infection source
and the percentage fruit rot could not be shown, probably because a sufficient number of
summer sprays with captan had been applied in most of the orchards included in the survey.
In a field trial on Golden Delicious and Jonathan, the fruits of the former variety appeared
much more susceptible than the fruits of the latter variety, (Table 28, p. 83). It was shown
further that most of the fruit rot originates in the period between early August and picking
of the fruit (compare treament B, C, S and O in Table 28, p. 83) Tecoram was less effective
than captan in controlling Gloeosporium fruit rot.
Collar rot (Phytophthora species)
Although it is recommended to add wheat meal to copper oxychloride for preventive control
of collar rot, it was shown in laboratory-tests that the effect of copper oxychloride on the
germination of zoospores of Phytophthora cactorum and Phytophthora syringae was reduced
by the addition of wheat meal to the copper oxychloride.
The hare-repellant AAprotect (100 ppm active ingredient) inhibited the growht of mycelium
of Phytophthora cactorum on potato dextrose agar as much as captan in the same dosage
of active ingredient, whereas ziram had no effect.
Apple canker (Nectria galligena BRES.)
The first year of research on the problen of canker Nectria galligena BRES in apples has
not produced any striking new facts but served its purpose by providing an opportunity
for orientation, determination of the scope of the problem, and designing a hypothesis on
which further work on the outbreak of canker in certain years can be based.
The immediate aims of the present work are:
1) determining the efficiency of spraying during leaf-fall
2) designing a labour-saving method for control of stem-canker
The pattern of ascospore-flights in autumn was studied by means of a Hirst-spore-trap.
From material received form seven Horticultural Advisers, the impression was obtained that
pruning wounds serve as a major point of entrance for the canker fungus.
A preliminary attempt was made to correlate certain weather conditions with the severity
of canker outbreaks. It appeared that two outbreaks (1958 and 1962) followed the occurrence
of two years with an abnormally high rainfall in the second half of the year.
In connection with the hypothesis put forward by SAURE concerning an inhibitor produced
by the leaves, some work was done on the effect of various polyphenols compounds on the
growth of the mycelium of Nectria galligena.
Experiments on preventive spraying with copper-, mercury-, and tin-containing fungicides
and with captan were started, and cankers on wood of different ages were counted.
The treatment of stem cankers with a view to healing of the wound without removing
the callus ring around it, was attempted by applying a 1 % watery suspension of an organic
mercury compound.
Laboratory tests to investigate the action of fungicides on ascospore discharge from ripe
perithecia revealed that copper oxychloride and captan are Ineffective, whereas an organic
mercury compound suppressed ascospore discharge to almost zero.
ENTOMOLOGICAL RESEARCH
Research on the possibilities of integrated measures was continued in 1963.
Preparations based on Bacillus thuringiensis have been tested on larvae of Adoxophyes
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reticulana and adults of Trichogramma. A nuclear polyhedra virus, isolated from larvae of
Adoxophyes reticulana, has been tested on young and older instars of A. reticulana with two
different laboratory techniques. The virus proved to be lethal for all instars tested (L II - L V).
A new mildew fungicide (Wepsyn 155 WP) and an apple scab fungicide (Tricarbamix),
proved to be less harmful for Trichogramma.
In field trials an autochtonous Chalcidid egg-parasite of the genus Trichogramma has been
tested (Table 30, p. 91). This strain, isolated from the egg of Archips rosana and able to
parasitize the eggs of several Tortricids, spreads all over the crown of the tree. The results
indicate a fairly good adaptation to the Dutch orchards. This Trichogramma has also been
tested on bushes of red currants (Table 31, p. 92).
The selectivity of the control program in the integrated plot (G) of the field trial at Kloetinge
was probably better han last year. Instead of Karathane, Wepsyn 155 WP has been used
against apple mildew. Tricarbamix has been applied three times against deficiency diseases
of the apple trees. The yield was of a good quantity, but the quality was somewhat lower than
in 1962, mainly due to the larvae of Archips rosana, while the phytophagous bugs were
also more harmful (Table 32, p. 93). The parasitation of the caterpillars was somewhat better
than in the previous years and reached about the same level as has been estimated in an
unsprayed orchard at Serooskerke.
The larvae of Cnephasia longana HAWORTH (Tortricidae) have been found damaging the
tops of the shoots of young apple trees in several parts of the country.
A method, based on temperature observations, has been worked out for determining the
dates of hatching from the eggs of the caterpillars of Adoxophyes reticulana.
Phytophagous bugs (Lygus pabulinus L.)
Caused damage to shoots and leaves during July and August; normally only the larvae and
nymphs of the first generation cause damage during the month of May.
ACAROLOGICAL RESEARCH
In a field trial it was shown that populations of the fruit tree red spider mite Metatetranychus
ulmi KOCH which are resistant to the ovolarvicide chlorobenside, can be controlled by
tetrasul. Resistance to the fungicide-acaricide Karathane could not be demonstrated by laboratory trials.
In a field trial, the stimulating effect of carbaryl on the reproduction of the fruit tree red spider
mite could not be shown.
In studies on the interrelations of the fruit tree red spider mite and predatory mites, it appeared
in laboratory trials that the predatory mite Typhlodromus (A) potentillae GERMANcan eliminate a
population of its host in a relatively short period. In a small field trial the influence of other
predatory mites on the population dinamycs of the fruit tree red spider mite was studied.
In field trials to study the possibilities for combined chemical and biological control of pests,
it was shown that by using selective chemicals, commercial control could be obtained. Predatory mites remained present on the treated trees. The eradication of predatory mites and indifferent species resulted in an outbreak of the fruit tree spider mite; the causal relation
of this phenomenon is not well understood.
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