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WITH A SUMMARY
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Proefstation gratis.
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„begunstiger" worden gestort
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ten name van Proefstation
voor de Fruitteelt te
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TER INLEIDING

Overeenkomstig de taak van het Proejstation werd in het verslagjaar door het verrichten van
onderzoek weer aandacht geschonken aan een aantal belangrijke en actuele vraagstukken in
de fruitteelt.
Het bodemkundig onderzoek was vooral gericht op de stikstofbemesting in relatie tot de bodembehandeling. Veel aandacht werd besteed aan de grasstrokencultuur en aan de betekenis van het
tijdstip van de stikstofbemesting. Voorts werd onderzoek verricht over de voedingsfysiologische
betekenins van stikstof. Ook werd aandacht geschonken aan de bestrijding van ijzerchlorose
door middel van chelaten.
Op het gebied van de ziektebestrijding
waren vooral in onderzoek de bestrijding van
Gloeosporium-vruchtrot,
appelmeeldauw, resistente fruitspint en wantsen. Onderzoek naar de
bestrijding van kanker in vruchtbomen is in voorbereiding. Het onderzoek naar de mogelijkheden
van harmonische bestrijding van ziekten en plagen werd voortgezet, onder meer door het toepassen van biologische bestrijding en beperking van de bespuitingen met chemische middelen.
Het veeljarig biocoenotisch onderzoek in boomgaarden vond een afsluiting in het
van een proefschrift van de hand van Mej. Dr. A. Post.

samenstellen

Het onderzoek op het gebied van boomvormen, plantsystemen, snoeien en buigen werd. o.a.
in samenwerking met een desbetreffende werkgroep, voortgezet. Nieuwe proefvelden met verschillende boomvormen bij pruim en peer werden aangelegd of zijn in voorbereiding.
Door het aanstellen van een fysioloog werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de
relatie groei-vruchtbaarheid bij vruchtbomen.
In het verslagjaar werd uitbreiding gegeven aan de coördinatie van het landelijk onderzoek. In
het bijzonder betrof dit het aanleggen van proefvelden met onderstammen, rassen en chemische
onkruidbestrijding, terwijl het coördinerend werk op het gebied van de kleinfruitteelt
werd
voortgezet.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van stapelkisten en stapelborden dat in het kader van de
werkgroep plaatsvond, werd beëindigd. Een publikatie hierover is in voorbereiding.
Ten aanzien van de outillage kan worden opgemerkt, dat op het nieuwe terrein enige proefvelden
werden aangelegd met nieuwe rassen, pruimeonderstammen
en -boomvormen en een teeltproef
met Cox's Orange Pippin.
De samenwerking met andere instellingen van onderzoek, de
Rijkstuinbouwconsulentschappen
en werkgroepen werd gecontinueerd en uitgebreid. Verschillende adviezen werden verstrekt
over de inrichting en vernieuwing van proeftuinen.
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.

B E S T U U R (per 31 december 1962)
BESTUUR V A N DE STICHTING PROEFSTATION VOOR DE FRUITTEELT IN DE VOLLE GROND
IN NEDERLAND

DAGELJKS BESTUUR:

AFGEVAARDIGDE V A N :

Ir. A. W. VAN DE PLASSCHK
Voorschoten, voorzitter
Ir. J. MINDERHOUD, Wilhelminadorp, vice-voorzitter
J. KAKEBEEKE, Wolphaartsdijk,
secretaris
P. J. J. DEKKER, Wemeldinge

Nederlandse Fruittelers Organisatie te 's-Gravenhage
Koninklijke Maatschap „De Wilhelminapolder" te
Wilhelminadorp
Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen in Zeeland
te Goes
Provinciale Organisatie van de Tuinbouwveilingen in Zeeland
te Goes

OVERIGE LEDEN

A. P. JONGEBREUR, Beemster
A. H. M. JÜRGENS, Nijmegen
J. Q. C. LENSHOEK, Kloetinge
A. VAN HOEVE, Sluiskil
A. A. M. POELMANS, Dreumel
TH. H. H. VERHEGGEN,
Buggenum
P. VAN WESTRHENEN, Ingen

Landbouwschap te 's-Gravenhage
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland te
's-Gravenhage
Kring Zeeland Nederlandse Fruittelers Organisatie
Kring Zeeland Nederlandse Fruittelers Organisatie
Landbouwschap te 's-Gravenhage
Nederlandse Fruittelers Organisatie te 's-Gravenhage
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland
te 's-Gravenhage.

ADVISEUR:

C. BOUDEWIJN,

's-Gravenhage

ADVIESCOMMISSIE KLEINFRUIT (per

31 december 1962)
Geldermalsen
Wageningen

Ir. J. D. GERRITSEN, voorzitter
Mej. Ir. H. G. KRONENBERG,
secretaresse
H. BIEMANS
K. BROERTJES
M. A. ERKELENS
C. G. DE FEYTER
Dr. H. J. DE FLUITER
Ir. T. VAN HIELE
Ir. D. KERS Hzn.
J. KOOYMAN
Ir. H. J. A. SLITS
C. TRAAS Sr.

Breda
Blokker
's-Gravenhage
Helenaveen
Wageningen
Wageningen
Barendrecht
Barendrecht
's-Hertogenbosch
Kapelle-Biezelinge

STUDIECOMMISSIE BLAUWE BESSEN (per 31 december 1962)
Ir. J. D. GERRITSEN, voorzitter
Geldermalsen
C. G. DE FEYTER, secretaris
Helenaveen
W. F. BORGESIUS
Assen
M. A. ERKELENS
's-Gravenhage
Ir. C. J. GERRITSEN
Frederiksoord
Ir. S. A. H. M. VAN DE GEIJN
Roermond
Ir. G. W. VAN DER HELM
Amstelveen
Ir. H. G. KRONENBERG
Wageningen
Ir. C. A. R. MEIJNEKE
Wageningen
Ir. H. J. A. SLITS
's-Hertogenbosch
P VAN WELL
Horst

PERSONEEL (per 31 december

1962)

DIRECTEUR:

Ir. J. J. VAN HENNIK, Rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland en West Noord-Brabant
ADJUNCT-DIRECTEUR:

Ir. G. S. ROOSJE, mycoloog, gastmedewerker van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
ONDERZOEKERS:

Ir. P. DELVER, bodemkundige, gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,
Groningen
Drs. D. J. DE JONG, entomoloog, gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek, Wageningen
Mej. Dr. A. POST, biologe, gedetacheerd door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., 's-Gravenhage
Ir. B. ROELOFSEN, deskundige voor kleinfruit
Dr. J. TROMP, fysioloog
M. VAN DE VRIE, hoofdassistent, gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek, Wageningen
ASSISTENTEN, ANALISTEN, LABORANTEN:

H. BEEKE, assistent A, afdeling Entomologie
P. J. BOLDING, technisch ambtenaar, afdeling bodemkunde
H. G. BOMHOF, technisch ambtenaar, afdeling bodemkunde
Mej. J. J. VAN BOVEN, laborante, afdeling bodemkunde
J. P. A. VAN DIEREN, assistent, afdeling mycologie
P. D. GODDRIE, technisch ambtenaar, afdeling fruit algemeen
M. L. JOOSSE, assistent, afdeling mycologie
G. J. MANNEKE, assistent, afdeling kleinfruit
J. OELE, laboratorium-assistent, afdeling bodemkunde
F. A. POLS, assistent, afdeling biocoenotisch onderzoek, gedetacheerd door de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., 's-Gravenhage
W. REMIJNSE, assistent, afdeling acarologie
C. A. R. RÖMER, laborant, afdeling bodemkunde
J. VINK, assistent, gedetacheerd bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
H. J. WONDERGEM, assistent, afdeling entomologie, gedetacheerd door de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., 's-Gravenhage
C. ZUYDWEGT, assistent A, afdeling bodemkunde

o
ADMINISTRATIEF EN HUISHOUDELIJK PERSONEEL:

Mej. J. HAMELINK, hoofd administratie
Mej. I. HOLLMANN, typiste-telefoniste
Mej. A. M. LEYS, typiste
Mej. J. A. MARINISSEN, typiste
Mej. B. M. DE PREE, typiste
J. VAN DALEN, concierge-amanuensis
Mej. J. J. H. SCHOUTEN, werkster
Mej. W. DE WITTE, werkster
TUINPERSONEEL

G. TOORENAAR, chef proeftuin Wilhelminadorp
L. GOEDEGEBURE, chef proeftuin Kapelle-Biezelinge
D. JANSE, voorman-tuinknecht, proeftuin Wilhelminadorp
B. M. KOLE, tuinknecht, proeftuin Wilhelminadorp
F. NIJSSE, tuinknecht, proeftuin Wilhelminadorp
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1962

BESTUUR

De samenstelling van het Bestuur onderging enige wijzigingen. De heer R. DE HART te Hoorn
trad af en werd opgevolgd door de heer A. P. JONGEBREUR te Beemster. Voorts werd na het
reglementair aftreden van de heer I. PH. F. VAN DE PLASSCHE in diens functie door de Kring
Zeeland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie benoemd de heer A. VAN HOEVE te Sluiskil.
Op 9 februari werd de heer C. BOUDEWIJN, oud-voorzitter van het Bestuur, benoemd tot
adviseur van het Bestuur.
Het Bestuur kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen, namelijk op 9 februari,
15 maart, 15 juni en 17 oktober.
PERSONEEL

Op 10 januari promoveerde Mej. Dra. A. POST tot doctor in de wis- en natuurkunde op een
proefschrift getiteld: „Effect of cultural measures on the population density op the fruit tree red
spider mite, Metatetranychus ulmi Koch (Acari, Tetranychidae)".
In verband met het aanvaarden van een functie in het particuliere bedrijf werd aan Ir. P. M.
FELIUS, adjunct-directeur en algemeen fruitteeltkundige, met ingang van 1 juli 1962 ontslag
verleend. Daarop werd Ir. G. S. ROOSJE per 1 augustus 1962 tot adjunct-directeur benoemd.
Ir. ROOSJE blijft daarnaast onderzoek over schimmelziekten in de fruitteelt verrichten, in
verband waarmee hij tot gastmedewerker van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
werd benoemd.
De vakature van fysioloog kon in het verslagjaar worden vervuld door de aanstelling per 1 september 1962 van Dr. J. TROMP.
Met het Landbouw Economisch Instituut te 's-Gravenhage werd overeenstemming bereikt over
de detachering van een econoom bij het Proefstation.
In het verslagjaar vonden verder nog de volgende mutaties in het personeel plaats:
Ontslagen met ingang van:
30 april
— T. DE ROO, leerling-analist
19 september — Mej. E. KARELSE, typiste
30 september — Mej. T. OP 'T HOF, leerling-analiste
Aangesteld met ingang van:
2 januari
— CH. A. R. RÖMER, laborant
2 januari
— Mej. J. J. VAN BOVEN, laborante
9 mei
— J. DE SCHIPPER, tuinknecht proeftuin Kapelle
24 september — Mej. B. M. DE PREE, typiste
Van 15 augustus tot 31 oktober vervulde Mej. E. J. VAN WAVEREN HOGERVORST als leerlinge
van de G. A. van Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord praktijk bij het Proefstation.
GEBOUWEN EN INRICHTING

De uitrusting van het Proefstation werd nog juist voor het bewaarseizoen 1962/1963 uitgebreid
door de verbouwing van de oude fruitschuur tot een klein koelhuis met twee koelcellen. Deze
dienen voor het bewaren van monsters fruit en voor het opslaan van plantmateriaal.
In de kassen werd voor verschillende doeleinden mogelijkheid geschapen voor de belichting van
planten met hogedruk-kwiklampen.
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PROEFTUINEN
De proeftuin te Wilhelminadorp werd in het voorjaar uitgebreid met een pruime-onderstammenproefveld en een teeltproef met Cox's Orange Pippin.
In het najaar van 1962 werden voorbereidingen getroffen voor de verdere uitbreiding van de
proeftuin, die in het voorjaar van 1963 zal plaats hebben.
BUITENLANDSE REIZEN
Aan het XlVde Internationaal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie, dat op 8 mei te Gent
werd gehouden, werd deelgenomen door Mej. Dr. A. POST, Ir. G. S. ROOSJE en M. VAN DE
VRIE.
Mej. Dr. A. POST bracht van 18 tot 22 juni een bezoek aan East Mailing Research Station in
Engeland teneinde zich op de hoogte te stellen van verschillende kweekmethoden van de fruitspintmijt en zijn roofvijanden. Tevens werd met het oog hierop een bezoek gebracht aan het
Woodstock Agricultural Research Centre, ,.Shell" Research Limited te Woodstock.
Van 6 tot 8 augustus nam G. TOORENAAR deel aan een excursie naar het fruitteeltgebied in de
omgeving van Bonn, West-Duitsland.
Ir. G. S. ROOSJE en M. VAN DE VRIE brachten op 30 augustus een bezoek aan collega's van het
Opzoekingsstation van Gorsem bij St. Truiden, België.
Aan het XVIe Internationale Tuinbouwcongres werd op 3 september en van 5 tot en met 7 september deelgenomen door Ir. J. J. VAN HENNIK, Ir. G. S. ROOSJE en Ir. B. ROELOFSEN, terwijl
Ir. P. DELVER dit congres alleen op 3 september bezocht.
G. TOORENAAR maakte van 25 tot en met 29 september een reis naar Engeland in gezelschap
van Mr. J. SAATHOF en de heer M. A. Erkelens van de N.A.K.-B. en Ir. C. A. R. MEIJNEKE van
de Plantenziektenkundige Dienst. Het doel van deze reis was zich op de hoogte te stellen van de
werkzaamheden in East Mailing Research Station voor het verkrijgen van virusvrij plantmateriaal
van appel en peer, terwijl te Faversham ook de rassencollectie van „National Fruit Trials" werd
bezocht.
Aan het Hlrd International Symposium on Acarology, dat van 27 tot 29 september te Lausanne
(Zwitserland) werd gehouden werd deelgenomen door Mej. Dr. A. POST en M. VAN DE VRIE.
In aansluiting op dit symposium werd door hen van 30 september tot 5 oktober nog een bezoek
gebracht aan Eidgenossische Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau te Wädenswil
(Zwitserland), aan onderzoekers van de Chemische Fabrik Dr. R. Maag, A.G. te Dielsdorf (Zwitserland), aan Dr. R. Gasser van I.R. Geigy A.G. te Bazel (Zwitserland) en aan het Instituut für
Pflanzenschutz der Landwirtschaftliche Hochschule te Stuttgart-Hohenheim (West-Duitsland).
Mej. Dr. A. POST bezocht op 6 oktober bovendien nog Dr. H. Steiner van de Landesanstalt für
Pflanzenschutz te Stuttgart.
VOORLICHTING
Op 6 maart werd te Utrecht een bijeenkomst met fruitteeltassistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst gehouden. Deze bijeenkomst was gericht op de voorlichting inzake boomvormen
en snoei.
Op 18 september vond te Wilhelminadorp een ontwikkelingsdag voor Begunstigers van het Proefstation plaats. Daarbij werden ditmaal actuele vraagstukken bij de teelt van appel en peer aan
de orde gesteld, terwijl in de middaguren gelegenheid bestond tot het bezoeken van de proeftuin
te Wilhelminadorp en een kleine expositie van het werk in het laboratorium.
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Naast het reeds bestaande regelmatige contact met de assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst op het gebied van de voorlichting in de fruitteelt werd op 13 december te Utrecht voor
de eerste maal een bijeenkomst met onderzoek-medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst georganiseerd.
VOORDRACHTEN
Ir. P. DELVER

Waterhuishoudkundige aspecten bij de aardbeicultuur in Kennemerland — 14 februari te Wageningen, Werkgroep Kleinfruit.
Het bodemkundig onderzoek in de fruitteelt — 21 juni te Wilhelminadorp, Stafvergadering I.P.O.
Bodembehandeling in de fruitteelt — 18 september te Wilhelminadorp, Proefstationsdag voor
Begunstigers.
Bodembehandeling in de fruitteelt — 11 december te Oostburg, N.F.O. Afd. Zeeuws-Vlaanderen.
Bodembehandeling in de fruitteelt — 14 december te Fijnaart, N.F.O. Afd. West Noord-Brabant
en St. Philipsland.
Bemesting van zandgronden — 18 december te Roosendaal, N.F.O. Afd. Midden Noord-Brabant.
P. D. GODDRIE

Chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt
8 januari te Kruiningen, Fruittelersvereniging Kruiningen.
16 januari te Hoorn, N.F.O. Kring Noord-Holland.
9 februari te Groningen, N.F.O. Kring Groningen en Drente.
13 februari te Tilburg, Tuinbouwbond N.C.B.
14 februari te Kapelle, Fruitteeltstudieclub Kapelle-Biezelinge.
15 februari te Oudelande, N.F.O. Afd. Oudelande.
8 maart te Wemeldinge, Fruitteeltstudieclub Wemeldinge.
15 maart te Hulst, Studiegroep Fruittelers Oost Zeeuws-Vlaanderen.
22 maart te Sluiskil, Fruittelersstudieclub Midden Zeeuws-Vlaanderen.
16 november te Krabbendijke, N.F.O. Afd. Oost Zuid-Beveland.
4 december te Utrecht, N.F.O. Kring Utrecht.
17 december te Eek en Wiel, N.F.O. Kern Maurik.
Ervaringen met chemische onkruidbestrijding in de fruitteelt in 1961 — 10 januari te Wageningen,
Voorlichtingsdag onkruidbestrijding, Rij kstuinbouwvoorlichtingsdienst.
L. GOEDEGEBURE

Kleinfruit — 24 januari te Wemeldinge, Fruitteeltstudieclub Wemeldinge.
De teelt van aardbeien en rode bessen — 6 februari te Scherpenisse, Streekverbeteringscommissie
Tholen.
De teelt van aardbeien (plastic kappen en vollegrondsteelt), rode en zwarte bessen — 20 november
te Haamstede, „Pomona".
De snoei van bessen (struikenteelt en draadteelt) — 4 december te Krabbendijke, N.F.O. Afd.
Oost Zuid-Beveland.
Snoei van rode en zwarte bessen — 14 december te Oudelande, N.F.O. Afd. Oudelande.
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Drs. D. J. DE JONG:
De levenswijze en de bestrijding van bladluizen in boomgaarden — 7 februari te Geldermalsen,
N.F.O. Kring Geldermalsen.
Ir. B. ROELOFSEN
Toekomstmogelijkheden voor de kleinfruitteelt — 30 januari te Roermond, L.F.O.
Toekomstmogelijkheden voor de kleinfruitteelt — 13 februari te Opheusden, Ver. Boomkwekersbelang, C.B.T.B. Afd. Opheusden en Stichting Kleinfruit.
Welke perspectieven biedt het gebruik van gekoeld aardbeiplantgoed? — 14 december te Eist,
N.F.O.
Ir. G. S. ROOSJE
Enkele mededelingen over Gloeosporium — 11 januari te Wageningen, Voorlichtingsdag ziektebestrijding in de fruitteelt, Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Resistentie van fruitgewassen tegen ziekten en plagen — 6 februari te Berg en Dal, Fruitteeltstudiedagen Fruittelersvakbond van de K.N.B.T.B.
Bastziekten en Gloeosporium-vruchtrot — 7 februari te Geldermalsen, N.F.O. Kring Geldermalsen.
Het Phytophthora-probleem bij appel en peer — 27 maart te Wageningen, Colloquium Laboratorium voor Phytopathologie.
Gloeosporium en kanker — 18 september te Wilhelminadorp, Proefstationsdag voor Begunstigers.
Gloeosporium en kanker — 23 november te Fijnaart, N.F.O. Afd. West Noord-Brabant en Sint
Philipsland.
Kanker en Gloeosporium — 4 december te Utrecht. N.F.O. Kring Utrecht.
G. TOORENAAR
Nieuws van de proeftuin — 11 januari te Yerseke, Ver. voor Land- en Tuinbouw.
Nieuwe fruitrassen — 24 januari te Venlo, L.F.O.
De pruimeteelt — 6 februari te Goes, Ver. van Boomkwekers in Zeeland.
Nieuws van de proeftuin — 8 februari te Wemeldinge, Fruitteeltstudiegroep Wemeldinge.
Nieuwe fruitrassen — 18 september te Wilhelminadorp, Proefstationsdag voor Begunstigers.
Nieuws van de proeftuin — 13 november te Goes, L.J.G.
Nieuwe fruitrassen — 29 november te Fijnaart, Fruitteeltstudieclub.
M. VAN DEVRIE
Het ontstaan van resistentie van insekten en mijten tegen bestrijdingsmiddelen — 6 februari te
Berg en Dal, Fruitteeltstudiedagen Fruittelersvakbond van de K.N.B.T.B.
The distribution of predatory mites on apple trees — 27 september te Lausanne (Zwitserland),
Illrd International Symposium on Acarology.
The resistance of Metatetranychus ulmi Koch to acaricides and the control of these strains —
8 September te Lausanne (Zwitserland, Illrd International Symposium on Acarology.
De bestrijding van de fruitspintmijt Metatetranychus ulmi Koch in verband met het optreden
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Afb. 1. In 1962 werden zeer veel bezoekers ontvangen.
Fig. 1. In 1962 a great many visitors were welcomed.

(Foto Min. van Landbouw)

van resistentie tegen acariciden — 12 december te Brussel, Association pour les études et
recherches de zoologie appliqué et de Phytopathologie.
BEZOEKERS

Het Proefstation mocht zich ook in 1962 weer verheugen in een grote belangstelling, zowel van
bezoekers uit Nederland als uit het buitenland. Het totaal aantal bezoekers, 3467, was zelfs
belangrijk groter dan in voorgaande jaren. Deze toename kwam voor een belangrijk deel voor
rekening van een zeer grote groep bezoekers uit België. Op 21 augustus werd een groep van
ongeveer 1100 personen, leden van de veiling van St. Truiden, België, ontvangen.
In laboratorium en proeftuin te Wilhelminadorp werden totaal 2189 personen rondgeleid, waar-
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van 1610 uit het buitenland. In de proeftuin Kapelle-Biezelinge werden 1278 personen ontvangen,
waarvan 508 uit het buitenland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit de volgende landen: België (1798), Congo (3), Duitsland
(180), Engeland (12), Frankrijk (72), Ierland (1), Israël (1), Italië (13), Joegoslavië (1), Madagascar
(1) Nieuw-Zeeland (3), Noorwegen (1), Polen (3), Suriname (1), Turkije (1), U.S.A. (4), Zuid-Afrika
(2), Zweden (2), Zwitserland (1).
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, DIENSTEN EN ONDERZOEKERS
Ook in 1962 werd in het kader van commissies, studiegroepen en werkgroepen, waarin het Proefstation is vertegenwoordigd, alsmede door rechtstreekse contacten samengewerkt met verschillende instituten, diensten, onderzoekers en fruittelers.
In samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen werd een publikatie over de ervaringen met nieuwe fruitrassen in 1962 uitgegeven.
Op deze plaats wordt gaarne dank gebracht aan fruittelers-proefveldhouders, waarvan ook in 1962
veel medewerking werd ondervonden.
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DE PROEFTUIN TE WILHELMINADORP
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ALGEMEEN

Het voorjaar en de zomer van 1962 waren gekenmerkt door abnormaal lage temperaturen. Deze
hebben de ontwikkeling van de fruitgewassen in sterke mate beïnvloed. De bloeiperiode duurde
zeer lang, waardoor de meeste appelrassen in de eerste week van juni op het éénjarige hout
nog bloesem droegen. Als gevolg van de aanhoudend lage temperaturen begon ook de oogst van
appels, peren en pruimen zeer laat. Het is niet eenvoudig vast te stellen hoeveel dagen later
dan normaal de oogst begon. Dit zal van gewas tot gewas, van ras tot ras en van perceel tot
perceel verschillen, terwijl er vooral bij appel en peer ook vrij grote verschillen in opvatting
ten aanzien van de plukrijpheid als zodanig bestaan. Bij pruimen zal er in het algemeen weinig
verschil van mening over het juiste plukmoment bestaan. Immers, bij dit gewas zullen enkele
dagen te vroeg of te laat plukken zich spoedig openbaren door respectievelijk te onrijpe of overrijpe vruchten. Daarom zal het verschil in pluktijdstip tussen 1961 en 1962 het meest betrouwbaar
kunnen worden aangegeven aan de hand van de oogst van pruimen. In 1962 werd voor het
eerst Early Laxton geplukt op 7 augustus, terwijl dit in 1961 plaats had op 13 juli. Een verschil
dus van 25 dagen!
De vruchten van de meeste fruitrassen bleven klein, vooral bij de peren. Een uitzondering
hierop vormden de appelrassen Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop en het pereras
Clapp's Favourite, waarvan de vruchten normaal op grootte kwamen.
Een onaangenaam verschijnsel deed zich begin oktober voor, toen plotseling bij enkele pererassen een hevige vruchtval optrad. Op de proeftuin waren het vooral de rassen Bonne Louise
d'Avranches, Conference en in mindere mate ook Beurré Alexandre Lucas. Andere rassen zoals
Beurré Hardy en Doyenné du Comice hadden van dit euvel niets te lijden. Voor de plotselinge
vruchtval was geen voor de hand liggende verklaring aan te geven.
Hoewel de totale hoeveelheid neerslag in 1962 vrijwel normaal was (690 mm) wil dit toch niet
zeggen, dat de vochtvoorziening bevredigend was. Juist in de periode, dat de bomen veel
behoefte aan water hebben, viel er weinig regen (tabel 1).
De ziektebestrijding gaf weinig moeilijkheden. Als gevolg van het koude weer werd de ontwikkeling van de fruitparasieten sterk geremd.
Tabel 1. Neerslag van mei tot en met augustus.
Table 1. Precipitation between from May and August.
Maand
Month

mei / May
juni /'June
juli / July
augustus / August

Neerslag in mm, Wilhelminadorp 1962 Neerslag in mm, landelijk gemiddelde
1930 t / m 1960
Precipitation in mm, national average
1930 to 1960 inclusive

Precipitation in mm,
Wilhelminadorp 1962

42
7
57
51
157

49
54
77
82
262
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Ook de schimmelziekten, met name schurft en appelmeeldauw, waren gemakkelijk in toom te
houden. De aantasting van appels door vruchtboomkanker was echter ernstiger dan in voorgaande
jaren.
De bemesting bestond uit zwavelzure ammoniak tegen 140 kg zuivere N per ha. Deze hoeveelheid werd in twee keer gegeven, namelijk 70 kg begin januari en 70 kg eind maart. Op sommige
percelen werd daarnaast ook nog stalmest gebruikt.
PROEFVELD MET DIEPE GRONDBEWERKING
Een groot gedeelte van de proeftuin ligt op zogenaamde plaatgrond. Hieronder wordt verstaan,
een bodemprofiel dat aan de oppervlakte bestaat uit een laag klei of zavelgrond, die rust op grof
zeezand. De dikte van de kleilaag varieert in de proeftuin van 40 tot 60 cm. Bij wortelkarteringen
is gebleken, dat de wortels van vruchtbomen zich uitsluitend in de kleilaag ophouden. In het
zand wordt geen enkele vruchtboomwortel aangetroffen. Bij zo'n plaatgrondprofiel leiden verschillende factoren tot een ongunstige vochtvoorziening, te weten:
1. De bouwvoor is betrekkelijk dun, dus kan weinig water in reserve worden opgeslagen.
2. Tijdens regenval wordt het water via het grove zand afgevoerd naar het grondwater.
3. Bij langdurige droogte heeft in het grove zand slechts geringe capillaire opstijging plaats.
Teneinde na te gaan hoe de de reactie van vruchtbomen zou zijn, indien het bestaande profiel
veranderd werd, zijn in 1950 twee veldjes, elk van 400 m 2 tot op 1 m gediepspit met dien
verstande dat de kleilaag van 50 cm dikte naar beneden werd gebracht en een laag van 50 cm
Tabel 2. Opbrengst in kg indiepe grondbewerkingsproef per veldje van 21 bomen,geplant1951/1952.
Table 2. Yield in kg in tillage field trial per 21 tree plot, planted 1951/1952.
Crimson Cox

Golden Delicious

Jaar
Year

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Totaal
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bewerkt
treated

onbehandeld
untreated

bewerkt
treated

onbehandeld
untreated

46
119
177
258
300
271
261
302
292
364

43
114
141
227
285
272
232
339
262
360

51
89
219
356
359
300
420
664
465
673

62
94
177
194
222
223
230
411
336
530

2390

2275

3596

2479

zand op de kleilaag van 50 cm kwam te rusten. Twee veldjes van dezelfde oppervlakte werden
onbehandeld gelaten. Alle veldjes werden in 1951/1952 beplant met Crimson Cox en Golden
Delicious, beide op M IX, met een plantafstand van 3 bij 2 m. De opbrengsten in de verschillende
veldjes zijn samengevat in tabel 2 (blz. 18).
Uit tabel 2 blijkt, dat de opbrengst bij Golden Delicious op het diep omgewerkte profiel over
1952 t/m 1962 totaal 1117 kg meer bedroeg dan op het oorspronkelijke profiel. Dit betekent omgerekend per ha een meeroogst van 87.465 kg in 10 jaar tijds. Het verschil in opbrengst tussen
bewerkt en onbewerkt profiel was bij Crimson Cox belangrijk geringer. Hierbij dient evenwel
te worden vermeld, dat de groei van Crimson Cox op het bewerkte profiel belangrijk sterker was
dan op het oorspronkelijke profiel, maar door de nauwe plantafstand moesten deze bomen
ook sterker worden gesnoeid, waardoor de vruchtbaarheid van dit ras ongunstig werd beïnvloed.
BOOMVORMENPROEFVELD MET APPEL

Teneinde de mogelijkheden van enige smalle of afgeplatte boomvormen ten opzichte van de
vrije spil na te gaan werd in het seizoen 1956/1957 een boomvormenproef met 1 ha appels en
'/* ha peren aangelegd. Daar de peren in 1962 nog slechts een zeer geringe oogst gaven, zullen
hieronder alleen de tot nu toe bereikte resultaten met de proef op appels worden besproken.
De vier boomvormen in dit proefveld zijn:
1. Vrije spil. Deze boomvorm is eigenlijk het standaardtype van de normale vrije spil, opgezet
als ronde boom met drie draagtakken. Later werden er hoger nog enkele kleinere draagtakken
bijgekweekt.
2. Afgeplatte spil. Omdat aan een ronde boomvorm enkele nadelen kleven als te veel inhoud
en moeilijke mechanische verzorging, wordt getracht de spil wat platter te maken en
wel zonder hulp van draden. Hier werd begonnen met twee draagtakken en geprobeerd uitsluitend door snoeien de takken te dwingen in de richting van de rijen te groeien.
3. Vrije haag. Bij deze boomvorm is alles gericht op een vroege produktie. Daarom werd in de
eerste jaren weinig of niet gesnoeid. Het grootste deel van de gevormde twijgen werd in een
horizontale stand gebogen teneinde de vruchtbaarheid te bevorderen. De vrije haag wordt
opgekweekt aan draden.
4. Geleide haag. Deze wordt eveneens opgekweekt aan draden, maar hier wordt meer aandacht
aan de vorm besteed dan bij de vrije haag. Begonnen werd met twee takken in de richting
van de rijen. De leggers worden door snoeien en buigen vrij plat gehouden.
Als rassen werden gekozen Cox's Orange Pippin en Golden Delicious, ten eerste omdat dit de
twee meest geplante rassen zijn en ten tweede omdat van deze rassen bekend is, dat ze zeer
verschillend reageren op de snoei. Beide rassen komen zowel op M IX als op M II in de proef
voor. De plantafstanden zijn weergegeven in tabel 3 (blz. 20).
Een groot bezwaar van de proef is, dat het proefveld in enkelvoud ligt. Ongetwijfeld oefenen
de windschermen een grote invloed uit op de opbrengst in verschillende delen van het proefveld,
zodat de opbrengstcijfers, die in tabel 4 (blz. 21) zijn weergegeven, met de nodige reserve
moeten worden genomen. Als verontschuldiging, dat dit proefveld slechts in enkelvoud is aan-
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Tabel 3. Plantafstanden in meters op het boomvormenproefveld met appel.
Table 3. Distances between trees in metres in the tree-shape trial with apple.
Boomvorm
Tree-shape

vrije spil / spindle bush
afgeplatte spil / flattened spindle bush
vrije haag / free hedge
geleide haag / regulated hedge

Cox's Orange Pippin
MIx

4,00 x 2,50
3,50 x 2,75
3,50 x 1,40
3,00 x 2,75

M n

5,00 x 3,50
4,50 x 4,00
4,50 x 4,00
4,00 x 4,00

Golden Delicious
M Ix

4,00 x 2,00
3,50 x 2,25
3,50 x 1,15
3,00 x 2,25

M

n

5,00 x 3,00
4,50 x 3,50
4,50 x 3,50
4,50 x 3,50

gelegd, willen wij erop wijzen dat bij het nemen van een boomvormenproef niet volstaan kan
worden met kleine veldjes, daar de verschillende boomvormen elkaar ook in sterke mate zullen
beïnvloeden. Van elke boomvorm werden daarom drie rijen geplant waarbij alleen de middelste
rij als proefrij dienst doet.
Bij een beschouwing van de in tabel 4 gegeven opbrengsten per boom moet rekening worden
gehouden met de verschillen in plantafstand (zie tabel 3), waardoor een verschillend aantal
bomen per ha voorkomt. Daarom is in de laatste kolom van tabel 4 ook de over de jaren 1957
t/m 1962 opgetelde opbrengst per ha berekend. Bij het bekijken van de opbrengsten dient men
voorts te bedenken, dat een hoge opbrengst in de eerste jaren geen enkele garantie geeft dat dit
ook later zo zal blijven. Men kan eerder het tegendeel verwachten. Voorts betekent een hoge
kg-opbrengst kleinere vruchten. Vooral bij een ras als Golden Delicious kan men gemakkelijk
de wenselijke grens overschrijden.
Een beoordeling van de verschillende boomvormen aan de hand van de gegevens van tabel 4
levert het volgende:
Bij de vrije spil valt het op dat deze tot nu het laagst in opbrengst is gebleven. Dit is vooral
een gevolg van de tamelijk drastische snoei, die in de eerste jaren bij de vrije spil moet worden
toegepast om tot het gewenste model te komen. De verwachting bestaat, dat de opbrengst van
de vrije spil snel zal toenemen nadat de bomen volgroeid zijn.
Aangaande de afgeplatte spil kunnen wij opmerken dat het praktisch vrijwel ondoenlijk is om
zonder hulp van draden een boom te kweken met twee leggers in de richting van de rijen. Pas
op latere leeftijd kan men door middel van snoei een dergelijke boom afplatten.
De vrije haag gaf in drie van de vier onderstam-ras combinaties de hoogste opbrengst. Dit lag
in de lijn van de verwachting. Praktijkervaringen hebben aangetoond, dat de opbrengst van jonge
appelbomen des te groter is naarmate er minder aan wordt gesnoeid. Inmiddels doen zich bij
de vrije haag van Golden Delicious echter de eerste symptomen van uitputting voor. De bomen
groeien maar weinig meer, terwijl er toch nog ruimte is en ook de kwaliteit van de vruchten was
minder dan bij de drie andere boombormen. Tijdens de snoei zal er nu tamelijk rigoureus
ingegrepen moeten worden om nog een gunstiger belichting van de boom te krijgen. Dit geldt
tot nu toe echter alleen voor de Golden Delicious.
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Tabel 4. Opbrengsten boomvormenproefveld, geplant 1956/1957.
Table 4. Yields for tree-shape trial, planted 1956/1957.
Opbrengs
Boomvorm

in kg per 1 raom

Opbrengst in kg/ha
opgeteld over 1957 t / m
1962

Yield in kg per tree

Tree-shape
1961

1962

Totaal

Yield in kg/ha
accumulated 1957—1962

7,5
7,6
8,1
9,3

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

11,6
13,0
11,3
15,2

24,6
27,8
26,4
33,0

24.600
28.884
54.859
39.996

6,6
6,9
16,4
8,1

11,1
12,2
25,0
13,7

24,4
21,4
43,5
32,3

42,1
40,5
85,1
54,1

24.039
22.518
47.314
33.813

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

14,8
15,0
9,8
13,5

19,2
18,4
12,3
19,5

41,6
39,4
30,2
40,6

52.000
50.038
76.708
60.129

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

18,2
18,7
32,0
25,3

19,2
22,9
33,3
40,5

41,7
47,5
69,2
73,2

27.814
30.162
43.942
52.265

1957 t/m 1960

Cox's Orange Pippin
op M IX
vrije spil 1 )
afgeplatte spil 2 )
vrije haag 3 ) 4
geleide haag )
Cox's Orange Pippin
op M II
vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag
Golden Delicious op M IX
vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag
Golden Delicious op M II
vrije spil
afgeplatte spil
vrije haag
geleide haag
1) Spindle bush

2) flattened

spindle bush 3)

free hedge

4

) regulated hedge

Bij de vrije haag van Cox's Orange Pippin op M IX is de groeikracht weliswaar wat aan de
zwakke kant, maar bij Cox's Orange Pippin op M II is er ook bij de vrije haag nog geen sprake
van uitputting. De kwaliteit van de vruchten was bij Cox's Orange Pippin het beste aan de
vrije hagen. Weliswaar zijn de vruchten bij de andere boomvormen groter, maar bij Cox's Orange
Pippin kan dit. niet altijd als een voordeel worden beschouwd.
Tegen de verwachting in heeft de geleide haag zich, wat de opbrengst betreft, in drie van de
vier onderstam-ras combinaties boven de vrije spil geplaatst. De veronderstelling was, dat een
boom, die met drie draagtakken was opgezet, in de eerste jaren een hogere produktie zou geven
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Tabel 5. Invloed van snoei en vruchtdracht op de groei van het appelras Winston op M IX.
Gemiddelden van 10bomen.
Table 5. Influence of cropping on shoot-growth of the apple variety Winston on M IX. Means of
10 trees.
1959

1. + snoei,
— vrucht
pruning,
no fruits
2. + snoei,
+ vrucht
pruning,
fruits
3. — snoei,
— vrucht
no pruning,
no fruits
4. — snoei,
+ vrucht
no pruning,
fruits

1961

Opbrengst
per boom

Lengte 1-jarige
scheuten per
boom in cm

Opbrengst
per boom

Lengte 1-jarige
scheuten per
boom in cm

Opbrengst
per boom

Lengte 1-jarige
scheuten per
boom in cm

Yield
per tree

Length of
1-year old
shoots per tree
in cm

Yield
per tree

Length of
1-year old
shoots per tree
in cm

Yield
per tree

Length of
1-year old
shoots per tree
in cm

—

1.647

—

2.877

—

3.916

3,9

1.299

11,2

1.164

7,2

2.557

—

1.699

—

2.552

—

3.800

5,5

1.254

14,0

1.255

15,9

2.278

Behandeling
Treatment

I960

dan een boom met twee takken. Deze verwachting bleek derhalve in de proef niet uit te komen.
Het bleek, dat aan de twee takken, die uitgebouwd moeten worden tot legger, heel weinig
behoeft te worden gesnoeid. Het merendeel van het gevormde hout kan aan de draden worden
gebonden. Bij de intredende vruchtdracht bieden de draden steun aan de takken en aldus
wordt voorkomen, dat de takken diep wegbuigen hetgeen vooral bij een ras als Golden Delicious
fataal is voor de groei. Bij de vrije haag begonnen de bomen in het zesde groeijaar al tekenen
van uitputting te geven, maar bij de geleide haag was hiervan nog geen sprake.
De grote vraag is nu hoe de opbrengst in de volgende vijf jaar zal zijn, want dat zijn zeer belangrijke jaren in het leven van een boom.
SNOEI, GROEI EN VRUCHTDRACHT
INVLOED VAN DE SNOEI EN DE VRUCHTDRACHT OP DE GROEI
Het is algemeen bekend, dat de snoei invloed heeft op de groei van de bomen. Oppervlakkig
beschouwd zou deze invloed gemakkelijk te meten moeten zijn door een aantal bomen wel en
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1962

1959 t/m 1962

Opbrengst
per boom

Lengte 1-jarige
scheuten per
boom in cm

Yield
per tree

Length of
1-year old
shocts per tree
in cm

Opbrengst
per boom
Yield
per tree

5.558

15,9

3.358

2.706

Length of
1-year old
shoots per tree
in cm

14.298

38,2

8.378

11.832

3.781

28,4

Lengte 1-jarige
scheuten per
boom in cm

63,8

7.493

eenzelfde aantal bomen niet te snoeien. De werkelijkheid is echter minder eenvoudig, want als
regel zal een ongesnoeide boom althans de eerste jaren een groter aantal vruchten geven dan
de gesnoeide boom. Aangezien de vruchtdracht eveneens een sterke invloed heeft op de groei
is op deze manier de invloed van de snoei niet duidelijk te bepalen.
Om meer inzicht in deze twee groeiregelende factoren te krijgen werd een proef opgezet met
het appelras Winston op onderstam M IX. De bomen in de proef werden in 1955/1956 geplant.
De proef bestond uit vier objecten, elk bestaande uit 10 bomen.
1. wel gesnoeid, zonder vruchten;
2. wel gesnoeid, met
vruchten;
3. niet gesnoeid, zonder vruchten;
4. niet gesnoeid, met
vruchten.
Alle bomen werden de eerste drie jaar gelijk behandeld. In 1959 nam de proef een aanvang.
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De resultaten van dit proefveld over de jaren 1959 tot en met 1962 zijn in tabel 5 (biz. 22)
samengevat.
Uit tabel 5 blijkt, dat er tot en met 1961 tussen de wel of niet gesnoeide bomen weinig verschil
in groei was. In 1962 echter bleken de gesnoeide bomen zowel met als zonder vruchten meer te
zijn gegroeid dan de niet gesnoeide bomen. Het zou echter onjuist zijn uit deze cijfers de conclusie
te trekken, dat de gesnoeide bomen meer takken bezitten dan de ongesnoeide bomen. Het tegendeel is zelfs waar, want bij de ongesnoeide bomen is alle gevormde hout behouden gebleven,
terwijl bij de gesnoeide bomen elk jaar een deel van het gevormde hout werd weggesnoeid.
Uit deze proef kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. De snoei als zodanig had in deze proef weinig invloed op de groei van de boom (vergelijk
behandeling 1 met 3 en 2 met 4).
2. Hoe groter de vruchtdracht des te sterker de remming van de groei (vergelijk behandeling 1
met 2 en 3 met 4).
Indien men deze beide conclusies tezamen beschouwt, zal men dus de grootste boom verkrijgen
door zo min mogelijk hout en tegelijkertijd zoveel mogelijk bloemen (= toekomstige vruchten)
te verwijderen.
Uit tabel 5 blijkt voorts nog, dat ongesnoeide bomen in de jeugd een hogere opbrengst geven
dan gesnoeide bomen (vergelijk behandelingen 2 en 4).
TOETSING SNOEIREGELS VAN KOOPMANN
In het jaarverslag 1960 (blz. 26-29) werd reeds melding gemaakt van een proef, waarin de zogenaamde snoeiregels van Koopmann op vruchtboomtwijgen werden getoetst. De belangrijkste
regels zijn:
1. De grootste eindscheut wordt verkregen bij insnoeien tot op 3 /io van de lengte.
2. De totale lengte van een tak is des te groter naarmate er minder wordt teruggenoeid.
De toetsing van de regels van Koopmann vond in de proef van 1960 plaats aan twijgen op
willekeurige plaatsen aan de bomen. Zoals in het jaarverslag 1960 werd beschreven werd goede
overeenstemming met de regels van Koopmann gevonden. Niettemin werd het van belang geacht
de regels van Koopmann nogmaals te toetsen op uitsluitend éénjarige koptwijgen van goed
groeiende vijfjarige perebomen, te weten Bon Chrétien Williams op kwee A met tussenstam
van Beurré Hardy. De vruchtdracht van deze bomen was nog gering.
De behandelingen waren: niet insnoeien en 1U,Va of SU van de twijgen verwijderen. Elke behandeling betrof 50 koptwijgen. De snoei vond plaats in februari 1961, terwijl het resultaat
hiervan in januari 1962 werd bepaald. Het resultaat van de verschillende snoeibehandelingen is
samengevat in tabel 6 (blz. 25).
Uit tabel 6 (kolom 3) blijkt, dat de grootste eindscheuten werden verkregen bij verwijdering van
1
/t tot 1/i van de 1-jarige twijg. Dit is dus niet in overeenstemming met de hierbovengenoemde
regels van Koopmann. De verklaring voor dit afwijkende resultaat moet waarschijnlijk worden
gezocht in de bijzonder sterke groei van de proefbomen (zie tabel 6 kolom 2). Door deze sterke
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groei rijpen de eindknoppen soms niet voldoende af, hetgeen van invloed is op het gedrag van
het uitlopen van de knoppen.
Uit tabel 6 (kolom 7) blijkt echter zeer duidelijk, dat de meeste nieuwe scheutgroei werd verkregen bij de niet ingesnoeide twijgen (zie ook afb. 2, blz. 26). Deze wetenschap is bij het
het opkweken van jonge bomen van zeer veel belang. In bepaalde gevallen zal men namelijk
enkele takken zo snel mogelijk willen laten groeien, bijvoorbeeld de koptak bij een slanke spil
of de leggers bij een leggerspil. Uit kolom 4 van tabel 6 blijkt, dat de grootste totale taklengte
in de genomen proef werd bereikt bij verwijdering van 1U van de 1-jarige twijg. Dit is dus niet
geheel in overeenstemming met de hierboven genoemde tweede regel van Koopmann, hetgeen
ook weer het gevolg is van de bijzonder sterke groei van de proefbomen en het daardoor niet
voldoende afrijpen van de eindknoppen.
Tabel 6. Invloed van snoeien op scheutgroei van Bon Chrétien Williams.
Gemiddelden van 50 metingen.
Table 6. Influence of pruning on shoot growth of Bon Chrétien Williams (Bartlett).
Means of 50 measurements.
Behandeling

Lengte 2-jarige Lengtegroei
scheut vóór
eindscheut
snoei

Treatment

Length of
2-year old
shoots before
pruning

Growth of
terminal
shoots

Length of
Number of
1 + 2-year old new laterals
terminal
shoots

Mean length
new laterals

Total new
shoot growth

niet gesnoeid1)
J4 v e r w i j d e r d 2 )
Vi v e r w i j d e r d
% verwijderd

115 c m
118 „
114 „
113 „

80 c m
120 „
122 „
102 „

195 c m
208 „
179 „
130 „

55 c m
72 „
87 „
91 „

577 c m
518 „
349 „
294 „

i ) no pruning

2)

Lengte
1 + 2-jarige
eindscheut

Aantal nieuwe Lengte nieuwe Totale nieuwe
zijscheuten
zijscheuten
scheutgroei

9,0
5,5
2,6
2,1

removed

CHEMISCHE VRUCHTDUNNING MET CARBARYL

In de jaren rond 1952 werden in Nederland vrij veel proeven genomen over chemische bloemdunning bij appel met bepaalde groeistoffen. Deze chemische bloemdunning met groeistoffèn
heeft in Nederland terecht geen ingang gevonden, voornamelijk omdat de resultaten ervan zeer
wisselvallig waren en omdat veelvuldig een nadelige beïnvloeding van de bladstand na het
gebruik van groeistoffen voor chemische bloemdunning optrad.
De laatste jaren is het chemische dunnen weer wat in de belangstelling gekomen, doordat het
insekticide carbaryl (N-methyl naftyl carbamaat), bij velen beter bekend onder de oude naam
sevin, vruchtdunnend bleek te werken, wanneer het betrekkelijk kort na de bloei werd toegepast.
Hierover werd in 1962 in de proeftuin te Wilhelminadorp een veldproef opgezet en uitgevoerd.
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l/ 4 verwijderd ƒ 1/4 removed

3/4 verwijderd / 3y4 removed

Afb. 2. Het resultaat van verschillende mate van insnoeien (februari 1961) van 1-jarige twijgen
Bon Chrétien Williams (foto september 1961).
Fig. 2. The result of different degrees of pruning (February 1961)of 1-year twigs Bon Chrétien
Williams (photo September 1961).
(Foto Min. van Landbouw)
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In deze proef wed 0,15Vo carbaryl (AArupsin 5 0 % spuitpoeder) toegepast 14, 21 en 28 dagen
na volle bloei op de rassen James Grieve, Cox's Orange Pippin en Golden Delicious.
De spuitdata waren voor James Grieve en Cox's Orange Pippin 5 juni (14 dagen na volle bloei),
12 juni (21 dagen na volle bloei) en 19 juni (28 dagen na volle bloei). Bij Golden Delicious waren
de spuitdata respectievelijk 12 juni, 19 juni en 25 juni. Tevens werd als vergelijkingsobject
Tabel 7. Vruchtdunning met carbaryl (0,15%> AArupsin). Opzet en resultaten van een veldproef in
1962 in de proeftuin te Wilhelmniadorp.
Table 7. Fruit-thinning with carbaryl (0,15% AArupsin). Scheme and results of a field trial in 1962
in the experimental orchard at Wilhelminadorp.
Aantal
gezette
vruchten
per 200
bloemtrossen
Telling
19 juli 1962

Aantal
Oogst aan 6 proefbomen per object
vruchten
Yield on 6 trees per treatment
per 200
bloemtrossen
Aantal
Opbrengst Gemiddeld
Bij de pluk vruchten
vruchtin kg
26 okt. 1962
gewicht in
grammen

Number of
setted
fruits per
200 clusters
Count
19 July 1962

Number of Number of
fruits per
fruits
200 clusters
At picking,
26 Oct. 1962

Object no.

Behandeling

Treatment
number

Treatment

1
2

117

81

392

58,4

149

3
4
5

niet g e d u n d *)
m e t de h a n d g e d u n d n a
19-7-'62 2 )
14 d. n a voile bl. c a r b a r y l 3 )
21 „ „
„ „
28 „ „
„ „

128
48
74
65

83
31
55
54

462
296
366
339

69,4
58,8
63,7
55,6

150
198
174
164

1
2
3
4
5

niet gedund
m e t de h a n d g e d u n d
14 d. n a volle bl. c a r b a r y l
21 „ „
„ „
28 „ „
„ „

156
165
132
58
111

135
111
121
55
101

1162
954
831
814
829

125,0
120,1
112,4
106,0
114,6

108
126
135
130
138

Golden
1
Delicious 2
3
4
5

niet g e d u n d
met de hand gedund
14 d. n a volle bl. c a r b a r y l

131
128
90
89
103

126
73
83
83
88

798
860
592
538
914

122,1
137,1
100,7
88,0
137,7

153
159
170
164
146

James
Grieve

Cox's
Orange
Pippin

1) no thinning

2 1 ,,

»,

,,

,,

28 „ „

„

„

,,

2) hand thinning after 19 July 1962

Yield in kg

Mean fruit
weight in
grams

3) carbaryl applied 14 days after full bloom
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DE PROEFTUIN VOOR KLEINFRUIT TE KAPELLE-BIEZELINGE
Ir. B. ROELOFSEN EN L. GOEDEGEBURE

ALGEMEEN

Het jaar 1962 werd gekenmerkt door een late vorstperiode in de eerste helft van maart. Hierdoor
ontstond een sterke vertraging in de ontwikkeling van de gewassen. De bloei- en plukperiode
vielen daardoor gemiddeld drie weken later dan normaal. Door deze late ontwikkeling trad geen
nachtvorstschade op. Ook de zomer was te koel. Het afrijpingsproces van de vruchten verliep
zeer langzaam, zodat de pluk geen moeilijkheden opleverde.
Aanvankelijk waren de verwachtingen voor de aardbeioogst niet hoog gespannen. Het vroege
ras Regina leverde teleurstellende resultaten op door een tijdens de oogst heersende droge
periode. De latere rassen echter gaven zeer goede uitkomsten te zien, mede door een gunstige
middenprijs.
Dooreengenomen waren de resultaten met de overige kleinfruitgewassen eveneens gunstig te
noemen. De bramen gaven weliswaar matige opbrengsten, doch de hoge middenprijs maakte
deze teelt toch rendabel. De gemiddelde veilingprijzen van de Produkten, die in 1961 en 1962
door de proeftuin Kapelle werden aangevoerd, zijn in tabel 8 (blz. 31) weergegeven.
De ziektebestrijding ondervond geen moeilijkheden. Ook in 1962 werd aandacht besteed aan het
tegengaan van de slempigheid van de grond op de proeftuin. In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden werden verscheidene proeven opgezet.
Gebleken is dat een toplaagbehandeling met tuinturf betere resultaten geeft dan een diepere
behandeling.
De bemesting bestond uit een gift van 150 kg N, 100 kg K2O en 50 kg P2O5 per ha in mengmestvorm (15-5-10). Een stalmestgift ter grootte van 40 ton werd ditmaal toegediend aan de zwarte
en rode bessen en de bramen.
De ontwatering van perceel noord bleef onvoldoende. In de loop van 1962 werden daarom vier
gleuven gegraven van 80 cm breed en 100 cm diep, dwars over de bestaande drainreeksen. Enige
verbetering werd geconstateerd, doch de slempigheid van de bovenlaag belette een snel doorzakken van het water.
GLASAARDBEIEN

De aardbeien, geteeld onder glas, gaven een bevredigende kg-opbrengst. Gebleken is dat ook
in Zeeland het ras Glasa zich beter leent voor forcering dan Deutch Evern. Bij de geforceerde
teelt in kistjes, waarvan de eerste vruchten op 4 april geoogst werden, bleek de opbrengst per
plant gemiddeld ƒ 1,47 te bedragen.
Onder platglas werd o.a. helder plastic als grondbedekker beproefd. Bij gebruik hiervan werd een
oogstvervroeging van 12 dagen verkregen, doch de produktie per plant lag beduidend lager. Een
ander bezwaar bij het gebruik van dit plastic is de onkruidgroei er onder, waardoor een
ongewenst milieu wordt geschapen. De opbrengsten bedroegen met plastic 2 kg per raam; zonder
plastic 2V2 kg. In geld bedroeg dit respectievelijk ƒ 9,37 en ƒ 10,32.
Een planttijdenproef met het ras Deutsch Evern, in combinatie met 10 of 21 planten per raam,
leerde dat het beter is te planten op 1 augustus met 10 planten per raam, dan op 1 september
met 21 planten per raam. Laat planten gaf een vervroeging van de oogst van 12 dagen, maar
de produktie werd zeer ongunstig beïnvloed door een te hoog percentage tweede kwaliteit.
De teelt van aardbeien onder plastickappen gaf dit jaar een vervroeging van 13 dagen ten
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Tabel 8. Gemiddelde veilingprijzen van door de proeftuin Kapelle aangevoerde produkten.
Table 8. Average auction prices brought by the crop of the experimental garden at Kapelle.
Gewas
Crop

Vollegrondsaardbeien Ie kwaliteit
Strawberries, in the open, Grade A
Platglasaardbeien per raam
Strawberries, Dutch lights, per unit
Aardbeien onder plastic per m 2
Strawberries cultivated under plastic,
Frambozen in doosjes
Raspberries in boxes
Rode bessen
Red currants
Zwarte bessen
Black currants
Bramen (Himalaya)
Blackberries
Bramen (Thornless Evergreen)
Blackberries

Prijs per kg in gld.
1961
Price per kg in Dutch
florin 196

Prijs per kg in gld.
1962
Price per kg in Dutch
florin 1962

1,25

1,63

8,10

10,32

5,34

5,93

1,30

1,60

0,68

0,85

1,22

1,86

0,84

1,18

1,12

1,53

opzichte van de vollegrondsteelt. Macherauch's Frühernte leent zich goed voor deze teeltwijze.
Voor het kleinbedrijf is deze forcering wel aan te bevelen.
VOLLEGRONDSAARDBEIEN
RASSENPROEF

In 1961 werd een rassenproef geplant, waarvan in 1962de resultaten bekend werden (tabel 9, blz. 32).
Ook nu weer bleek Talisman een betrouwbaar en goed producerend ras, en uitstekend geschikt
als basisras voor een bedrijf. De rassen Senga Sengana en Redgauntlet waren veel minder oogstzeker. Vola bleek in 1962 direct na Talisman te volgen; de vruchtkwaliteit van dit ras was
goed. Het is echter te betreuren, dat Vola vrij snel degenereert. Marieva, een nieuw Duits ras,
maakte geen slechte indruk, maar zal nogmaals beproefd dienen te worden om een definitief
oordeel te verkrijgen. De in voorgaande jaren reeds beproefde rassen Lihama en Senga Precosa
bleken geen enkele verbetering van het sortiment te betekenen en zullen daarom worden
afgevoerd. Om dezelfde reden zal Webo zich niet weten te handhaven.
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FRAMBOZEN
TEELTPROEF

In 1962 werden voor de vierde maal de oogstcijfers verkregen van de proef, waarin pollen- en
rijenteelt bij frambozen (Mailing Promise) tegen elkaar worden afgewogen. Uit de cijfers van
tabel 11 blijkt duidelijk, dat pollenteelt tenslotte een hogere opbrengst gaf, maar dat dit
zich pas na enkele jaren openbaarde. Naast de bij pollenteelt verkregen meeropbrengst kan
nog als voordeel van de pollenteelt worden genoemd, dat in vergelijking met rijenteelt slechts
de helft aan plantgoed nodig is. De afstand in de rij is voor pollenteelt namelijk 60 cm en voor
rijenteelt 30 cm.
Tabel 11. Opbrengsten bij rijen- en pollenteelt van frambozen, Mailing Promise
Table 11. Yields for row and tussock culture of raspberries. Mailing Promise
Teeltwijze

Opbrengst in kg per are / Yield in kg/are
-

Type of culture

1959

Rijenteelt
Row culture
Pollenteelt
Tussock culture

1960

1961

1962

136

137

100

124

109

140

112

135

RODE BESSEN
TEELT A A N DRAAD

De proef, waarin de teelt van rode bessen aan draad wordt vergeleken met struikenteelt heeft
nu 5 jaar bestaan. Gemiddeld gaf over deze periode Jonkheer van Tets bij een plantafstand van
2 X 1 m aan draad geteeld 163 kg per are, als struik geteeld bij een plantafstand van 2 x 2 m
130 kg per are. Voor Fay's Prolific was dit respectievelijk 87 kg en 67 kg per are. Bij het laatste
ras bedroeg de plantafstand, zowel bij de teelt aan draad als bij de struikenteelt 2 X 1 m. Uit
deze proef mag geconcludeerd worden dat teelt aan draad, in het bijzonder in de aanloopjaren,
een aanmerkelijk hogere produktie heeft gegeven dan struikenteelt. Jonkheer van Tets leent
zich goed voor deze teeltwijze. Fay's Prolific is voor de gronden van Kapelle niet geschikt voor
de teelt aan draad, omdat dit ras een te geringe groeikracht bezit. Andere belangrijke voordelen
van de teelt aan draad zijn: betere belichting, weinig of geen windschade, gemakkelijke pluk,
eenvoudige grondbewerking en gemakkelijk uit te voeren bespuitingen.
SNOEIPROEF TEELT A A N DRAAD

De teelt van bessen aan draad vereist een aparte snoeiwijze, die afhankelijk is van het ras en
de ontwikkeling. Korte vruchthoutsnoei is in het algemeen niet aan te bevelen, daar anders de
bessen te dicht op elkaar komen te hangen. Dit bevordert vruchtrot en geeft ook moeilijkheden
bij de pluk. Lange vruchthoutsnoei geeft aanmerkelijk meer opbrengst, maar de korrels blijven

34

kleiner. Over twee jaar werd bij het ras Jonkheer van Tets, onder toepassing van korte vruchthoutsnoei, gemiddeld 126 kg per are geoogst; bij de lange vruchthoutsnoei was dit 179 kg per
are. Nagegaan dient nog te worden hoe de ontwikkeling van de struik zich onder beide snoeiwijzen gedraagt.
ZWARTE BESSEN
MULCHPROEF

Bij het zwarte besseras Wellington XXX (plantafstand 2,25 m X 1,50 m) wordt nagegaan of
grasstroken en mulchen rond de struik met het vier maal per jaar gemaaide gras een gunstig
effect heeft op de groei en de opbrengst. De cijfers over 1961 en 1962 toonden aan, dat van een
positief effect ten opzichte van zwart gehouden grond geen sprake is. Integendeel, de wortelconcurrentie van de grasstroken is — althans in de eerste groeijaren — kennelijk te groot. De
gemiddelde opbrengst over 1961 en 1962 bedroeg voor zwart gehouden 63 kg en voor gemulchd
44 kg per are.
RASSENPROEF

In 1960 werd een nieuwe rassenproef met zwarte bessen aangelegd om de waarde van enige
nieuwe en minder bekende rassen na te gaan. De resultaten van het eerste oogstjaar zijn in
tabel 12 weergegeven. Enige conclusie valt over het eerste oogstjaar nog niet te trekken.
Tabel 12. Rassenproef zwarte bessen
Table 12. Variety trial with black currants
Ras

Opbrengst in kg/are

Variety

Yield in kg/are

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

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

BRAMEN

De bemestingsproef bij bramen, die in 1960 werd opgezet, gaf nog geen aanwijsbare resultaten.
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ADVIESCOMMISSIE KLEINFRUIT
Ir. B. ROELOFSEN

De Adviescommissie Kleinfruit kwam op 9 april 1962 onder voorzitterschap van Ir. J. D. GERRITSEN te 's-Hertogenbosch in vergadering bijeen. Naast een bespreking van de lopende projecten
werd aandacht besteed aan een door Ir. B. ROELOFSEN opgestelde nota over de ontwikkeling
van de kleinfruitteelt in Nederland. Besloten werd om deze nota onder de aandacht van meerdere
geïnteresseerden te brengen door publikatie in de Mededelingen van de Directie Tuinbouw.
Nieuwe plannen voor het programma 1962-1963 werden toegelicht.
Op 27 juni 1962 vond een excursie plaats naar het I.V.T. te Wageningen en naar „de Santacker"
te Eist om kennis te maken met het aardbeiveredelingswerk dat door het I.V.T. wordt uitgevoerd.
In het kader van de bemiddeling bij en de coördinatie en uitvoering van landelijke kleinfruitproblemen vonden op 14 februari te Wageningen, 9 mei te Roelofarendsveen, 13 juni te Barendrecht, 26 juli te Zaltbommel alsmede op 30 en 31 oktober te Kesteren bijeenkomsten plaats van
de Werkgroep Kleinfruit.
De volgende reeds lopende of nieuw geprojecteerde objecten werden in behandeling genomen.
AARDBEIENVEREDELINGSOBJECT

Aan dit sinds 1960 lopende project zal een uitbreiding dienen te worden gegeven om de mogelijkheid te vergroten sneller tot nieuwe rassen te komen. Het I.V.T. neemt bij dit veredelingswerk
een centrale plaats in. De medewerkende Rijkstuinbouwconsulentschappen bepalen zich tot het
uitselecteren van veelbelovende zaailingen. De noodzaak om op korte termijn tot een goede
vervanger van het industrieras Jucunda te komen, wettigt een sterke uitbreiding van dit project.
Zie ook afb. 4 (blz. 33).
LANDELIJK BESSEVEREDELINGSPROJECT

Dit veredelingsproject, waarbij in samenwerking met het I.P.O., het I.B.V.T., de N.A.K.B. en een
aantal consulentschappen getracht wordt om door middel van kloonselectie tot een verbetering
van de gezondheid en produktiviteit van de belangrijkste zwarte en rode besserassen te komen,
heeft thans de eerste fase doorlopen. De selectie op gezondheid heeft met de ter beschikking
staande middelen plaats gevonden. In het kader hiervan werden op het Proefstation de rode
bessen getoetst op lepelbladvirus met behulp van de indicator melde (Chenopodium album).
Zie afb. 5 (blz. 38).
In 1962 bleken van de 10 in dit project betrokken rassen 300 klonen gezond te zijn. Getracht zal
worden om deze klonen zowel te Ovezande als te Wilhelminadorp op produktiviteit te toetsen.
VERWERKINGSWAARDE-ONDERZOEK DIVERSE KLEINFRUITGEWASSEN

Door het I.B.V.T. werd een onderzoek naar de verwerkingswaarde van de verschillende kleinfruitgewassen ingesteld. De resultaten van dit onderzoek worden in tabel 13 (blz. 37) weergegeven.
LANDELIJKE BESSEPROEF A A N DRAAD

De eerste oogstcijfers van deze landelijke besseproef aan draad, uitgevoerd met de rassen Jonkheer van Tets en Rondom, werden in 1962 verkregen. Aan deze proef wordt door een zestal Rijks-
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Tabel 13. Resultaten verwerkingswaarde-onderzoek
Table 13. Processing value of raspberries, strawberries, blueberries, blackberries
Gewas en ras

Blik

Diepvries Pulp

Gewas en ras

Blik

Diepvries Pulp

Crop and variety

Canned

Frozen

Crop and variety

Canned

Frozen

FRAMBOZEN /
RASPBERRIES
Kelleris
Mailing P r o m i s e
Mailing E x p l o i t
Rode Radboud
Schönemann
LOGANBESSEN /
LOGANBERRIES
AARDBEIEN /
STRAWBERRIES
Marieva
Regina
Gorella
5573
Vola
Senga Sengana
Redgauntlet
Webo
Talisman

+ goed / good

±

+
+

±
±

+
+

—

—

+
+

—

-t-

+

+

±:

±

±

±

+
+

+
+
+
+

matig / moderate

Pulp

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

—

BLAUWE BESSEN /
BLUEBERRIES
Bluecrop
±
Concord
+
Stanley
+
Herbert
—
Pioneer
+
Berkeley
—
Pemberton
+
Coville
+
Atlantic
±
+
Dixi
Ivanhoe
~*~
Burlington
±
Poolse bosbes
±
BRAMEN /
BLACKBERRIES
Direct verwerkt / P r o cessed immediately
Himalaya
Thornless Evergreen +
Verwerkt n a 1000k m
vervoer / Processed
after
transportation
(1000km)
Himalaya
Thornless Evergreen +

Pulp

±
—
—

+

±
—

+
+

—

+

—

+
-t-

+

+

slecht / bad

tuinbouwconsulentschappen medewerking verleend. Van de 8 beproefde systemen bleek in het
eerste oogstjaar de V-vormige haag in de meeste gevallen de hoogste produktie te geven. De
verkregen verschillen zijn echter niet betrouwbaar, zodat verdere resultaten moeten worden
afgewacht.
LANDELIJKE KOELPROEF AARDBEIPLANTGOED
Het onderzoek naar de mogelijkheid van het gekoeld bewaren van aardbeiplantgoed is thans in
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Afb. 5. Toetsing op aanwezigheid
van lepelbladvirus van
rode bes met behulp van
melde (Chenopodium album) als indicatorplant.
Fig. 5. Test for presence of spoon
leaf virus of red currants
with Chenopodium album.

(Foto Min. van Landbouw)

samenwerking met een aantal Rijkstuinbouwconsulentschappen in uitvoering. Beproefd worden
de invloed van het tijdstip van oprooien, het al of niet spoelen van het materiaal en het tijdstip
van uitplanten. Duidelijke verschillen tussen de verschillende objecten doen zich nog niet voor.
De oogstcijfers van 1963 zullen hierop een antwoord moeten geven.
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STUDIECOMMISSIE BLAUWE BESSEN
Ir. B. ROELOFSEN

De Studiecommissie, noch de Werkgroep Blauwe Bessen kwam in 1962 bijeen.
De ontwikkeling van de verschillende proefpercelen gaf geen reden tot zorg. Wel blijken er nog
steeds onbekende factoren te zijn, die van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van het
blauwe bessegewas. Dit komt vooral tot uiting op het proefveld Finke te Schoonebeek. Groeistagnaties doen zich hier om nog onverklaarbare redenen periodiek voor. Vermoedelijk zal hier
een verstoring van de water- en luchthuishouding mede voor verantwoordelijk zijn. Aan deze
factoren zal dan ook meer aandacht worden geschonken.
De weersomstandigheden waren in 1962 voor een optimale ontwikkeling niet gunstig. Een warm
voorjaar, gevolgd door een niet te natte zomer, geeft de beste groei te zien. In doorsnee beantwoordt het Nederlandse klimaat niet aan deze voorwaarden, hetgeen een beperking van de teelt
tot de meest aangepaste rassen zal inhouden.
Ook de blauwe bessen profiteerden van de gunstige kleinfruitprijzen in 1962. Zo werd door de
Cultuurmaatschappij Helenaveen totaal 10.710 kg aangevoerd, waarvoor een middenprijs van
ƒ1,90 5 werd gemaakt. Op de veiling Amsterdam varieerde de prijs van ƒ2,48 tot ƒ2,84 per kg.
De aangevoerde partijen waren hier echter niet groot. Voor de grootvruchtige rassen werd een
hogere prijs betaald, hoewel het tijdstip van aanvoer ook in de prijs tot uiting kwam.
Het areaal, waarbij de Studiecommissie betrokken was, onderging geen uitbreiding, uitgezonderd Helenaveen, waar een nieuwe aanplant ter grootte van 2,4 ha werd aangelegd. Het aantal
proefvelden is momenteel voldoende representatief om te zijner tijd volledig geïnformeerd te
worden. Van particuliere zijde bestond slechts een zeer geringe belangstelling voor aanplant
van dit nieuwe gewas. De hoge investeringskosten en de lange aanloopperiode vormen een grote
rem op de uitbreiding.
Het rassen- en klonenproefveld te IJsselsteijn kwam in 1962 in produktie. De oogst werd hierbij
op succesvolle wijze tegen vogels beschermd met behulp van een angstkreetapparaat. De opbrengstgegevens van de rassen zijn voor de percelen te IJsselsteijn en Sloten in tabel 14 (blz. 40)
vermeld. Aan deze cijfers mag echter geen grote waarde worden gehecht, daar de verschillen
tussen de veldjes binnen hetzelfde ras nog te groot zijn. De klonenproef leverde geen vergelijkbare resultaten op. Het aantal uitgevallen planten was hiervoor te groot. Als beste klonen —
gelet op groei, besgrootte en opbrengst — moeten genoemd worden No. 36 en No. 71.
Ook het proefveld Lichtenvoorde werd in 1962voor de eerste maal geoogst. Daar dit een oriëntatieaanplant betreft, zijn de hier aanwezige rassen niet apart geoogst.
De aanplant te Helenaveen ontwikkelt zich, dank zij een bevredigende verzorging, in gunstige
zin. Een zware snoei werd op enkele percelen uitgevoerd, hetgeen resulteerde in de vorming
van aanmerkelijk grotere vruchten en een sterkere groei. De produktie werd hierdoor uiteraard gedrukt en bedroeg daardoor slechts 1200 kg meer dan in 1961.Mede hierdoor ontwikkelden
zich meerdere grondscheuten, hetgeen aan de noodzakelijke vervanging van de draagtakken
tegemoet komt. In 1962 werd te Helenaveen de nieuwe aanplant ter grootte van 2,4 ha aangelegd
met selecties uit de Duitse populatie Goldtraube (3-jarig) en met enkele Amerikaanse rassen.
Speciale aandacht werd bij dit nieuwe perceel besteed aan de afwatering. De totale nettoaanplant bedraagt thans te Helenaveen 8 ha, met een totaal van 16.550 planten, waarvan 2.300
planten van verschillende Amerikaanse rassen. Aan de hiervoor in aanmerking komende percelen werd in 1962 per ha de volgende bemesting gegeven: tweede week mei 200 kg 12-10-15
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Tabel 14. Rassenproef blauwe bessen 1962
Table 14. Variety trial with blueberries 1962
Ras
Variety

Usselsteijn

Sloten

50 % geoogst op

Opbrengst in kg/are
Yield in kg/are

Opbrengst in kg/are
Yield in kg/are

50 % harvested on

1 Bluecrop
19,9
2 Pemberton
18,6
3 Concord
18,5
4 Berkeley
16,5
5 Atlantic
16,5
6 Coville
15,3
7 Weymouth
14,6
8 Herbert
14,5
9 Ivanhoe
14,4
10 S t a n l e y
14,1
11 E a r l i b l u e
14,0
12 G o l d t r a u b e
13,8
13 D i x i
12,6
14 B u r l i n g t o n
11,8
15 P i o n e e r
10,9
16 Z u c k e r t r a u b e
7,1
17 B l u e r a y
—
P l a n t ja a r
: U s s e l s t e i j n 1956/1957.
P l a n t i n g season: Sloten 1951/1952
*) In I960 geplant /

Planted

66,6
94,5
32,8

—

19,3
46,5

—
—
—

1,2*)

—

24,4

—
—
—

2,7 *)

18
22
15
31
1
14
2
28
19
14
10
30
9
8

aug.
aug.
aug.
aug.
sept.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
sept.
sept.

?

20 a u g .
20 aug.

n 1960

Vulcaan C, vierde week juni 300 kg chilisalpeter en vierde week juli 200 kg 12-10-15 Vulcaan C.
Geconstateerd werd dat van chilisalpeter een sterk stimulerende werking op de groei uitgaat,
hetgeen op de snelle oplosbaarheid van deze meststof is terug te voeren. Er dient echter te
worden gewaakt voor de structuurbedervende werking, die er van deze meststof uitgaat.
Van de overige proefpercelen zijn geen bijzonderheden te vermelden. In het algemeen bemestingsadvies werd geen verandering aangebracht.
In het verslagjaar werd ook aandacht besteed aan de chemische onkruidbestrijding in blauwe
bessen. Simazin bleek zonder enig bezwaar bruikbaar tegen de bekende éénjarige onkruiden.
De dosering is hierbij afhankelijk van het humusgehalte van de grond. Een gift van 5 kg simazin
per ha op humeuze gronden was zonder schade te veroorzaken effectief. De bestrijding van
kweekgras blijft in blauwe bessen vooralsnog een probleem. Er zijn echter aanwijzingen, dat
dalapon, in een hoeveelheid van 5 kg per ha, mogelijkheden biedt. Schapezuring en wollegras zijn
goed te bestrijden met AAkarzol (7V2 kg per ha). Helaas is dit middel nog niet goedgekeurd voor
gebruik in consumptiegewassen. Andere, wel goedgekeurde middelen hebben op deze lastige
onkruiden geen effect.
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De stekproeven met blauwe bessen werden door het I.V.T. voortgezet. In 1962 beperkte dit onderzoek zich tot zomerstek. Hierbij werd de bewortelbaarheid van stek, afkomstig van moerplanten
van buiten en van moerplanten uit een koud warenhuis, vergeleken. Bij deze proeven waren
6 Amerikaanse rassen betrokken. Van stekken, die afkomstig waren van moerplanten van buiten,
bewortelde gemiddeld 19,6°/o, terwijl van stekken, die afkomstig waren van moerplanten uit
het warenhuis gemiddeld 66,5%> bewortelde. Indien een herhaling van de proef zou bevestigen
dat laatstgenoemde moerplanten beter bewortelbaar stekhout leveren, dan betekent laatstgenoemde werkwijze een grote verbetering. Men is dan voor het steksnijden niet meer gebonden
aan een korte optimale periode buiten (d.i. einde primaire scheutgroei), maar kan onder glas
eerder en enkele malen meer stek oogsten. Het al of niet bewortelen van het stekhout is verder
in sterke mate een aan het ras gebonden eigenschap. Collins, Blueray, Ivanhoe en Bluecrop
behoren tot de gemakkelijk bewortelende rassen.
Voor de resultaten van het verwerkingswaarde-onderzoek van de blauwe besserassen door het
I.B.V.T. wordt verwezen naar tabel 13 (blz. 37).
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HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Ir. P. DELVER

ALGEMEEN
Voor een inzicht in de resultaten van het bodembehandelings- en stikstofbemestingsonderzoek
zijn waarnemingen over de neerslagverdeling en het gedrag van het grondwater onontbeerlijk.
Deze waarnemingen, die reeds vele jaren verzameld worden, hebben de afgelopen jaren nogal
extreme toestanden te zien gegeven, die voor de fruitteelt niet zonder gevolgen zijn gebleven.
Na de regenrijke jaren 1960 en 1961, waarin het belang van een goede ontwatering voor fruitgronden scherp naar voren kwam, gaf 1962 weer een normale totale neerslaghoeveelheid te zien.
De winter 1961/1962 was echter veel natter dan normaal, hetgeen zoals uit enkele proefvelden
bleek, tot een belangrijke uitspoeling van vóór de winter gegeven stikstof heeft geleid.
In het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan de verplaatsing van stikstof in het bodemprofiel. Vraagstukken van voedingsfysiologische aard werden in onderzoek genomen. De invloed
van bodembehandelingssystemen op de beworteling van vruchtbomen en op de wormenactiviteit
werd aan een nader onderzoek onderworpen. Veel aandacht werd weer aan de gewasanalyse besteed.
Hulp aan anderen in de vorm van gewasonderzoek, het verstrekken van grondwaterstandsgegevens en assistentie bij de uitvoering van bedrijfskarteringen door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes, werd in ruime mate verleend.
Een nieuwe potproef over de betekenis van periodiek gegeven stikstof op de bloei- en vruchtzetting van Golden Delicious op M IX werd voorbereid.
BODEMBEHANDELING
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET APPELS TE WILHELMINADORP
In dit proefveld worden sedert 1960 drie bodembehandelingssystemen in combinatie met drie
stikstoftrappen en al of niet beregend, in twee-voud vergeleken. Per veldje staan van elk der
beide proefrassen 5 bomen.
Voor een inzicht in de proefresultaten is het noodzakelijk de in de drie proefjaren gegeven
stikstofhoeveelheid te vermelden. Deze werden steeds in twee giften in begin maart en april
respectievelijk als kalkammonsalpeter en kalksalpeter uitgestrooid. Het betreft hier een ondiep
bewortelde droogtegevoelige plaatgrond met in 1962 zevenjarige bomen. De stikstofgiften waren
in de afgelopen jaren op de verschillende percelen als volgt:
IN
zwart gehouden grond
grasstroken
grasstroken
gras volvelds
gras volvelds

1960,
1960,

1961,
1961

1962
1962

1960
1961,

1962

62,5
62,5
125
62,5
250

2N
125
125
250
125
375

3 N (kg N/ha)
250
250
375
250
625

De zeer sterke verhoging van de stikstoftrappen op gras stond in verband met het in 1960 hier
optredende sterke stikstofgebrek. De bedoeling van de proef is namelijk om de ontwikkeling van
de bomen op gras na te gaan onder optimale omstandigheden van stikstof- en vochtvoorziening.
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Aib. 6. Bodembehandelingsproefveld met appels te Wilhelminadorp,
augustus
1962. Perceel gras, onberegend.
Fig. 6. Soil management
experiment with apples at
Wilhelminadorp,
August
1962. Grass plot, no
sprinkling.
(Foto Min. van Landbouw)

Er waren vanaf 1961 aanwijzingen, dat ook bij de grasstrokencultuur de N-trappen iets verhoogd
dienden te worden. Op volvelds gras werd stikstof bovendien breedwerpig of in 1 meter brede
banden langs de boomrijen uitgestrooid. De twee hoogste giften gaven op rijenbemest gras
(plaatselijke concentratie 750 en 1250 kg N/ha!) in 1962 verbranding van het gras. Mede hierom
zal de stikstofbemesting op gras in de komende jaren weer op een wat lager niveau gebracht
worden.
De beregening, die op dit proefveld op de helft van de oppervlakte wordt uitgevoerd, vond
plaats tussen 14 mei en 12 juli. Op zwartgehouden grond, grasstroken en gras werd in 1962
respectievelijk 120, 130 en 180 mm gegeven. De graspercelen werden 10-maal gemaaid.
In tabel 15 (blz. 44) zijn voor beide rassen de opbrengsten, het percentage gemengde knoppen
op het 1-jarige hout en — voor Golden Delicious — het voorkomen van vruchtverruwing weergegeven. Daarnaast zijn uitgebreide waarnemingen verricht over de invloed van de behandelingen
op het vruchtzettingspercentage, het percentage geoogste vruchten op het eenjarige hout, de
vruchtgrootte en -kleur, bewaarziekten, bladkleur, chemische samenstelling van het blad, scheutproduktie, het bewortelingspatroon van de bomen en wormgangen in de grond.
Uit tabel 15 blijkt, dat de opbrengsten voor deze 7-jarige bomen in 1962 niet hoog waren. Dit
was mede een gevolg van slechte weersomstandigheden tijdens de vruchtzetting. Uit waarnemingen over bloei- en vruchtzetting kon worden berekend, dat de vruchtzetting op het 1-jarige
hout bij Golden Delicious in dit jaar 57°/o van die van 1961 bedroeg. Bij Cox's was dit ongeveer
90°/o. Vergelijkt men de opbrengsten onderling, dan dient rekening te worden gehouden met het
feit dat de bomen in gras in 1961 slecht bloeiden en-weinig droegen tengevolge van de veel te lage
bemesting en het stikstofgebrek in 1960 (zie jaarverslag 1961). De bomen in zwartgehouden grond
bloeiden in 1961 echter zeer sterk. Een soort beurtjareneffect, versterkt door stikstofgebrek in
1960, was er de oorzaak van dat de bomen in gras in 1962 de beste resultaten gaven. Ook de

43

Tabel 15. De invloed van de behandelingen op de opbrengst, het percentage gemengde knoppen
op het 1-jarige hout en vruchtverruwing (Golden Delicious) in 1962
Table 15. Influence of treatments on yield, °/o fruit buds on 1-year shoots and fruit russeting (Golden
Delicious) in 1962
Golden Delicious M IX
Behandeling

Opbrengst

Treatment

Yield
1000 kg
per ha

zwart gehouden grond
clean cultivation
grasstroken
grass strips
gras
grass
zwart + grasstroken °
clean cult. + grass strips
zwart + grasstroken *
clean cult. + grass strips
gras °
grass °
gras *
grass *
zwart + grasstroken
clean cult. + grass strips
gras
grass
!) 0 = Geen ruwschilligheid / No
3 = Vrucht sterk ruwschillig /

0

*

1
2
3
1
2
3

N
N
N
N
N
N

Ruwe
vruchten i )

Opbrengst

% gemengde
knoppen

fruit buds

Fruit
russeting

Yield
1000 kg
per ha

fruit buds

17,0

32

0,83

15,9

18

14,6

38

1,07

15,3

20

18,3

65

1,12

17,4

33

16,0

33

0,91

14,1

19

17,0

37

0,98

17,1

18

15,9

67

1,45

17,4

37

21,6

63

0,78

17,4

30

1Ô.0
16,0
15,4
16,6
19,5
20,2

34
40
30
63
72
59

0,87
1,01
0,96
1,01
1,08
1,25

15,2
15,4
16,2
17,8
16,7
17,7

19
22
16
32
34
33

russeting of fruits;
All fruits severely russeted

% gemengde
knoppen

Cox's Orange Pippin M IX

o Onberegend / No sprinkling.
Beregend / Sprinkling.

verschillen tussen de N-giften op graspercelen zijn door dit beurtjareneffect mede beïnvloed,
reden waarom het stikstofeffect bij Golden Delicious slechts matig, bij Cox's Orange Pippin zelfs
afwezig lijkt te zijn.
Beregening heeft een duidelijk effect gehad, vooral bij Golden Delicious op graspercelen. Doordat
vele Cox's-bomen op gras in slechte toestand verkeren, kan hier een beregeningeffect niet worden
aangetoond. Bomen op grasstroken bleven evenals in het vorige jaar, 5-15 °/o achter bij bomen op
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Afb. 7. Bodembehandelingsproefveld met appels te Wilhelminadorp, februari 1962. Invloed van
beregening en stikstofbemesting op de hoeveelheid hout bij Golden Delicious op M IX
in gras.
/ Links:<fconberegend, weinig stikstof (1 N);
^ R e c h t s : beregend, veel stikstof (3 N).
Fig. 7. Soil management experiment with apples at Wilhelminadorp, February 1962. Influence
of sprinkling irrigation and nitrogen fertilization on the quantity of wood of Golden
Delicious on M IX in grass.
ÊLeft: * no sprinkling, low level of nitrogen fertilization (1 N);
VRight: sprinkling, heavy nitrogen dressings (3 N).

zwartgehouden grond. Dit is op deze droogtegevoelige plaatgrond niet verwonderlijk. Op het
grasgedeelte is hier bovendien in de twee eerste jaren te weinig stikstof gegeven. Een vergelijking
van de percentages gemengde knoppen van 1962 met die van 1961 (zie jaarverslag 1961) bevestigt
het hierboven vermelde beurtjareneffect. Vruchtverruwing bij Golden Delicious bleek evenals
in 1960, duidelijk met de behandelingen samen te hangen: de grasbedekking heeft de graad van
ruwschilligheid doen toenemen. Dat de vochthuishouding hierbij in het geding is lijkt uit het
enorm gunstige effect van de beregening te kunnen worden afgeleid.
Doordat bij de oogst de vruchten van het 1-jarige hout apart werden gehouden, kon worden
vastgesteld, dat bij Golden Delicious gemiddeld 49%>, bij Cox's Orange Pippin 21°/o van de
vruchten van het 1-jarige hout afkomstig was.
De kleur van de vruchten reageerde niet duidelijk op de behandelingen. Ook bij de zeer zware
stikstofbemestingen op gras werd nauwelijks of geen duidelijke achteruitgang van de vruchtkleur geconstateerd. Grote verschillen in het stikstofgehalte in het blad traden in 1962 niet op.
Bomen in gras hadden gemiddeld hogere N-gehalten dan die in zwartgehouden grond of grasstroken. De indruk bestond, dat de gift van 250 kg N/ha op de nu 3 jaar oude graspercelen
minder „aan de lage kant" was dan in het jaar van aanvang 1960. Het kaligehalte in het blad
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steeg vooral op de graspercelen duidelijk, het magnesiumgehalte daalde iets ten gevolge van de
beregening.
Bewaarziekten bij Cox's Orange Pippin en Golden Delicious van de oogst 1962, konden in het
koelhuis rond de jaarwisseling nog niet geconstateerd worden. Wel kan vermeld worden, dat
bruinverkleuring (scald) bij in het koelhuis bewaarde Golden Delicious van de oogst 1961, op
vruchten van graspercelen veel minder voorkwam dan op vruchten van zwartgehouden grond.
Bij de grasstrokencultuur bleken de boomwortels de zwartgehouden stroken intensiever te hebben
doorworteld dan de grond onder de grasstroken. Dit was ook het geval op de bemeste gedeelten
van rijenbemest gras vergeleken met het onbemeste gedeelte (afb. 8). Blijkbaar is de hoeveelheid
beschikbare stikstof onder de grasmat mede van invloed op de ontwikkeling van het wortelstelsel.
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Afb. 8. Beworteling van Golden Delicious op M IX in rijen bemest gras op plaatgrond. Beneden
60 cm slibhoudend zand.
Fig. 8. Root development of Golden Delicious on M IX in grass on a marine loam soil overlying
a sandy subsoil at 60 cm depth. Nitrogen dressing were placed in 1 meter wide bands
along the tree rows (at the right).
grote open cirkel/big open circle
worteldiameter / root diameter
> 5 mm
kleine open cirkel/smalt open circle
„
2—5 mm
n
grote zwarte cirkel/big black circle
„
„
1—2 mm
zwarte punt/black point
»
»
< 1 mm
Ook het wormenleven heeft op de bodembehandelingen gereageerd: bij de grasstrokencultuur
bleken onder de zwartgehouden stroken meer wormengangen voor te komen dan onder de
grasbaan, waarschijnlijk omdat hier door gebruik van de cirkelmaaier de grasmulch terecht
komt. Ook onder het bemeste gedeelte van rijenbemest gras (een strook van 1 meter breedte
ter weerszijden van de boomrijen, waar het meeste gras terecht komt) werden meer wormengangen geteld dan onder de onbemeste middenbaan.
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HET GRASSTROKENPROEFVELD TE WOLPHAARTSDIJK

In de zomer van 1961 zijn in een perceel, dat in het seizoen 1960/1961 werd geplant, een twintigtal
grassen en grasmengsels in stroken uitgezaaid. Drie veldbeemdgrassen kwamen toen ten gevolge
van droogte niet op. Een tweede inzaai van deze grassen op 9 mei 1962 mislukte eveneens, terwijl
een derde inzaai op 1 augustus onder vochtiger omstandigheden wel opkwam maar geheel door
onkruid werd overwoekerd.
Op 13 april werd de helft van de grasbanen van ieder object bemest met kalksalpeter naar
80 kg N per ha. Uitgebreid grondonderzoek op 10 mei leerde, dat onder bemest gras evenals
onder onbemest gras vrijwel geen stikstof in de grond kon worden aangetoond. De bemeste
grassen hebben in 4 weken tijds berekend naar een volveldse begroeiing dus ongeveer 80 kg
zuivere stikstof per ha opgenomen. Uit vochtbepalingen in de 0-40 cm laag bleek, dat onder de
grassen op 10 mei reeds 37 mm meer vocht was verbruikt dan in zwartgehouden grond. Bemest
gras met een veel betere ontwikkeling had op 10 mei slechts 4 mm meer vocht uit de 0-40 cm
laag verbruikt dan onbemest gras. Tussen de verschillende grassen konden op 10 mei geen
duidelijke verschillen in vochtverbruik worden aangetoond. Door de bemesting verdween uit de
klaverrijke mengsels veel klaver. Daardoor hadden de onbemeste gras-klavermengsels in de
nazomer een veel groenere kleur dan de in het voorjaar bemeste mengsels.
De nog zeer jonge peren, die in het voorjaar rond de stam ruim stikstof hadden ontvangen,
reageerden noch in bladkleur noch in het stikstofgehalte van het blad, op de aanwezigheid van
de grasstroken. Door het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden werden van
sommige grassen bewortelingsopnamen verricht.
HET BODEMBEHANDELINGSPROEFVELD MET PEREN TE HEININGEN

In verband met de sterke heterogeniteit van dit proefveld, waardoor de reactie van het gewas
op de bodembehandelingsverschillen gras, groenbemesting en grasstroken, en op de verschillen
in stikstofbemesting niet goed kon worden nagegaan, werd in 1961 besloten het hele proefveld
verder in gras te laten lopen. De proef omvat nu vier stikstoftrappen (62,5, 250, 375 en 500 kg
N/ha) in drievoud. In deze volgorde werd in 1962 per boom 22,7, 19,4, 23,4 en 28,3 kg peren
(Conference) geoogst. Hoewel het verband tussen deze opbrengsten en de stikstofgiften ten
gevolge van vruchtbaarheidsverschillen niet regelmatig is, kon mede aan de hand van bladkleurschattingen en bepalingen van het stikstofgehalte in het blad geconcludeerd worden, dat
het gewas over het algemeen gunstig op verhoging van de stikstofgift heeft gereageerd.
Er was een aanwijzing dat de reactie van de bladkleur en het bladstikstofgehalte minder sterk
was op percelen, die reeds enkele jaren (vanaf 1959) in gras gelegen hadden, dan op percelen
die vanaf 1961 een (jongere) grasbedekking hadden. De beste bladkleur werd op de vroegere graspercelen bereikt bij 375 kg stikstof per ha; waar vóór 1961 een groenbemestingsgewas of een
grasstrook lag, werd de beste bladkleur pas bij 500 kg stikstof per ha bereikt. Deze tendens
bevestigt de opvatting, dat de stikstofbehoefte, die bij een zeer jonge grasmat zeer groot is, reeds
na enkele jaren afneemt.
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HET TIJDSTIP VAN DE STIKSTOFBEMESTING
HET STIKSTOFTUDSTIPPENPROEFVELD TE HEININGEN (N.-B.)

Sedert 1959 worden in dit proefveld zwavelzure ammoniak en kalksalpeter in november, januari,
februari en april gegeven naar 120 kg N per ha. In de eerste twee jaren bestond de proef voor
de helft uit zwartgehouden grond (d.w.z. gescheurde grasmat) en een al wat oudere, betrekkelijk
lichte grasmat. In de loop van 1960 is het zwartgehouden gedeelte weer in gras gelopen. Het
betreft hier een volwassen aanplant van Golden Delicious op M IX op een diep bewortelde zavelgrond.
De over de drie afgelopen proefjaren verkregen opbrengsten zijn in tabel 16 weergegeven. Het
aanloopjaar 1959, waarin het gewas nog nauwelijks op de behandelingen reageerde, is hierbij
buiten beschouwing gelaten, terwijl de resultaten van de zwartgehouden en gras-veldjes van
1960 in tabel 16 eenvoudigheidshalve zijn gemiddeld.
Uit de cijfers van tabel 16 blijkt, dat stikstofmeststoffen onder vergelijkbare omstandigheden
dooreengenomen vroeg dienen te worden uitgestrooid. Dit geldt uiteraard sterker voor
de langzamer werkende zwavelzure ammoniak, maar ook van kalksalpeter is de effectiviteit
groter wanneer die vóór februari wordt gegeven. De resultaten per jaar worden uiteraard sterk
door de in de winter gevallen neerslag beïnvloed. In de winters 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961
en 1961/1962 viel te Heiningen in december t/m februari respectievelijk 183, 197, 250 en 249 mm
Tabel 16. De invloed van het tijdstip van de stikstofbemesting op de oogstresultaten van Golden
Delicious op M IX in gras te Heiningen
Table 16. Influence of time of nitrogen application on the yield of Golden Delicious on M IX in a
grassed down orchard at Heiningen
Opbrengst in 1000

kg per ha / Yield in

1000 kg per ha

Jaar

Zwavelzure ammoniak

Kalksalpeter

Year

Ammonium sulphate

Nitrochalk

1960
1961
1962
Totaal

nov.

jan.

Eebr.

april

nov.

Jan.

fehr.

april

31,4
45,2
22,1
98,7

25,9
44,4
22,7
93,0

29,6
44,6
17,3
91,5

29,8
43,3
20,2
93,3

33,1
47,4
18,8
99,3

29,6
47,5
21,6
98,7

26,5
46,3
19,5
92,3

29,4
43,7
19,1
92,2

neerslag. In 1962 werd bij beide meststoffen het beste resultaat bereikt door bemesting in
januari, terwijl de november-bemesting met kalksalpeter blijkbaar duidelijk te vroeg was gegeven.
In tabel 17 (blz. 49) is de invloed van de behandelingen op de hoeveelheid stikstof in de 20-60 cm
bodemlaag gedurende maart-augustus en op het stikstofgehalte van het blad in juli-september
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weergegeven. De cijfers bevestigen grotendeels de indruk dat het seizoen 1961/1962 door de grote
hoeveelheid neerslag voor zeer vroege bemestingen ongunstig was.
STIKSTOFTUDSTIPPENONDERZOEK TE GASSELTE EN ROLDE

In Drente werd in 1962 in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Groningen
een proefveld met op vier tijdstippen gegeven bemesting met kalkammonsalpeter aangelegd in
een zwartgehouden perceel Stark Earliest op humeuze zandgrond te Gasselte. Daarnaast werd op
een drietal proefplekken in Rolde de verplaatsing van stikstof naar de ondergrond nagegaan
bij op 4 tijdstippen uitgestrooide zwavelzure ammoniak. Ook hier viel in de maanden december
t/m februari zeer veel regen, namelijk 285 mm. De op 29 november en 18 januari gegeven bemestingen spoelden dan ook veel te sterk uit. In Gasselte was bemest op 29 november, 18 januari,
22 februari en 10 april. Hier werd in de 20-60 cm laag gedurende april t/m juli respectievelijk
23, 45, 98 en 44 kg N per ha aangetroffen. De in de nazomer vastgestelde bladkleur en het stikstofgehalte van in de zomer verzameld blad wezen februari en april als gunstigste bemestingsdata
aan. De opbrengst van Stark Earliest bedroeg in de bovengenoemde volgorde 8,05, 8,65, 9,25 en
9,00 kg per boom.
In Rolde, waar met zwavelzure ammoniak was bemest, bleek dat ten gevolge van de vrij trage
omzetting van ammoniak- tot nitraatstikstof na de bemesting op 18 januari aanvankelijk nog
vrij veel stikstof in de 20-60 cm laag aanwezig bleef.
Tabel 17. De invloed van het tijdstip van de stikstofbemesting op de hoeveelheid nitraat-stikstof in
de ondergrond en op het N-gehalte in het blad (Heiningen 1962)
Table 17. Influence of time of nitrogen application on the amount of nitrate-nitrogen in the subsoil
and on the N-contents of the leaves (Heiningen 1962)

Tijdstip
Time of application

november
januari
februari
april

Stikstof *) in de laag
Nitrogen in 20—60 cm

20—60 cm
soil layer

N-gehalte **) in blad
N-content of leaves

Zwavelzure
ammoniak

Kalksalpeter

Zwavelzure
ammoniak

Kalksalpeter

Ammonium
sulphate

Nitrochalk

Ammonium
sulphate

Nitrochalk

26
37
23
11

17
51
40
12

131
126
122
123

119
132
130
120

*) Nitraatstikstof in kg N per ha gedurende de bemonsteringsperiode maart-augustus;
Average amount of nitrate nitrogen in kg N per ha during the period March-August.
**) In mmol N per 100 gram droge stof, gemiddeld over de maanden juli-september;
In mmol N per 100 gram dry matter, mean values for the period July-September.
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Uit bladanalyses in het begin van de zomer bleek, dat het stikstofgehalte van het blad van
Golden Delicious bij de januari-bemesting vrijwel gelijk was aan dat van de bemestingen op
16 maart en 10 april. Later in het seizoen gaven de beide laatste bemestingen het hoogste stikstofgehalte te zien. De bemesting op 29 november was, zoals te verwachten viel en zoals uit gronden gewasonderzoek bleek, veel te sterk uitgespoeld.
PROEFPLEKKENONDERZOEK IN ZEELAND

Om de verplaatsing van stikstof onder invloed van neerslag en grondsoort nader te leren
kennen, werden in 1962 in aanplantingen van Golden Delicious op zeeklei in Zuid- en NoordBeveland en op Walcheren een 11-tal proefplekken uitgekozen.
Bemestingsdatum, -hoeveelheid en -vorm werden door de betreffende fruittelers vastgesteld. De
grondsoorten liepen zeer sterk uiteen. Bemest werd in januari, februari, maart en april respectievelijk in 1, 2, 7 en 1 geval(len). Hieruit blijkt, dat in Zeeland in 1962 mede ten gevolge van de
vorst doorgaans pas in maart werd gemest. Van de proefplekken werden de 0-20, 20-40, 40-60 en
60-80 cm grondlagen maandelijks bemonsterd en op ammoniak- en nitraatstikstof onderzocht.
Uit dit onderzoek werden de volgende conclusies getrokken:
1. Van alle tot op 80 cm diepte aanwezige nitraatstikstof bevond zich tijdens het groeiseizoen
(april-augustus) bij bemesting in januari 44%, in februari-maart 30°/o en in april 24°/o in de
bewortelingslaag 20-60 cm.
2. Op dezelfde wijze berekend bevond zich in de 0-20 cm laag bij bemesting in januari 48°/o, in
februari-maart 62°/o en in april 67°/o van alle tot 80 cm diepte aanwezige stikstof.
3. Van duidelijk verdere indringing in het bodemprofiel ten gevolge van neerslag, was tussen
begin april en september geen sprake meer.
STIKSTOF POTTENPROEF MET M XI

In aansluiting op het onderzoek naar de betekenis van het stikstofbemestingstijdstip, werd de
betekenis van periodieke opname van stikstof in een pottenproef met de onderstam M XI
onderzocht (afb. 9, blz. 51).
Stikstof werd hierbij op verschillende wijzen ter beschikking van de planten gesteld:
1. Vanaf het planten tot aan een bepaalde datum (begin april, mei, juni, juli, augustus en
september). Daarna werd de resterende stikstof door uitspoeling verwijderd.
2. Vanaf een bepaalde datum (begin april, mei, juni, juli, augustus en september), tot aan het
einde van het seizoen.
3. Gedurende een maand (april, mei, juni, juli, augustus en september), waarna de resterende
N door uitspoelen werd verwijderd.
Uit deze pottenproef kon onder meer het volgende worden afgeleid:
1. De bladkleur reageert reeds na twee weken op veranderingen in de stikstofvoeding en wordt
vooral bepaald door de stikstofopname, die in de enkele voorafgaande weken plaats vond.
Zo geeft stikstof, die in juli is opgenomen aan het blad in augustus een veel donkerder kleur
dan stikstof, die in juni is opgenomen.
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Afb. 9. Overzicht van de pottenproef over periodieke
stikstofopname bij de onderstam M XI.
Fig. 9. Pot experiment
with
rootstock M XI concerning the effect of nitrogen
uptake during different
periods of the year.
(Foto Min. van Landbouw)

2. Een donkergroene bladkleur in augustus en later wijst veelal op een plotseling ter beschikking
komen van veel stikstof, wat in de praktijk bijvoorbeeld voorkomt bij inspoeling van laat
gegeven meststoffen door neerslag in de zomer.
3. De sterkste reactie op de bladkleur vindt plaats bij stikstofopname in juni en juli. In
augustus neemt deze reeds sterk af, in mei wordt eveneens minder stikstof opgenomen.
4. De stikstofvoorziening, die nodig is voor de groei van jong hout en blad, vindt voor een
deel plaats ten koste van reserve-stikstof, die in het oudere hout ligt opgeslagen.
5. De houtproduktie is vooral afhankelijk van stikstof die in mei, juni en juli kan worden opgenomen.
IJZERGEBREK

Op peren en appels in de proeftuin te Wilhelminadorp, die in 1961 matig ijzergebrek vertoonden,
werden in 1962 verschillende behandelingen met ijzerchelaten toegepast. De behandelingen
vonden vroeg (21 maart) of laat (midden juni) plaats met — bij de zomerbehandeling — per m 2
behandelde oppervlakte verschillende hoeveelheden Chel Fe-138 (Fe-EDDHA) en Chel Fe-330
(Fe-DTPA). Bij de zomerbehandeling werd in verband met de droogte van de grond met verschillende hoeveelheden water nagespoeld. De middelen werden opgelost, uitgegoten en nagespoeld binnen een cirkelvormig opgeharkt walletje. De behandelde oppervlakte bedroeg bij
de volwassen peren, afhankelijk van de boomgrootte, 6 tot 10 m 2 .
Na de behandeling op 21 maart werd met 12 gram Chel Fe-138 per m 2 zeer goed resultaat
verkregen bij volwassen peren. De kosten aan middel bedroegen hierbij 12 X (6 tot 10) X 4 et =
ƒ 2,88 tot ƒ 4,80 per boom. Hierbij was nagespoeld met een hoeveelheid water overeenkomend
met 10 mm neerslag (10 liter per m 2 ). Geen effect werd bij de voorjaarsbehandeling verkregen
met 6 gram Chel Fe-330 per m 2 , dat op dezelfde wijze werd nagespoeld. Van dit chelaat had
vermoedelijk een grotere hoeveelheid gegeven moeten worden.
Bij de zomerbehandeling op vrij droge grond werd zowel met 12 als met 6 gram Chel Fe-138 per
m 2 een groene bladkleur verkregen. Met 3 gram was het resultaat matig of twijfelachtig. De
verbetering van de bladkleur trad bij de zomerbehandeling uiteraard pas in de loop van de
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zomer op; het effect van de vroege behandeling was direct reeds merkbaar. Er bestond een
aanwijzing, dat in de zomer toegepast Chel Fe-138 werkzamer is, naarmate meer naspoelwater
was gebruikt (overeenkomende met minstens 25 mm neerslag). Met Chel Fe-330 in een hoeveelheid van 6 gram per m 2 , werd ook bij de zomerbehandeling nauwelijks of geen groenkleuring
bereikt, vermoedelijk wederom omdat te weinig van het middel was gebruikt.
De proeven hebben uitgewezen, dat op kalkhoudende zeeklei in Zeeland met Che Fe-138 goede
resultaten bij het bestrijden van chlorose door ijzergebrek zijn te bereiken. Men dient het middel
dan in hoeveelheden van 6 gram of meer per m 2 boomspiegel oppervlakkig en goed opgelost
uit te gieten. Vroege toepassing verhoogt het effect en vermindert de noodzaak zeer veel naspoelwater te gebruiken. Over Chel Fe-330, dat veel goedkoper is dan Chel Fe-138, kan nog geen
duidelijk oordeel worden uitgesproken.
GEWASANALYSE
INVLOED VAN DE VRUCHTDRACHT OP DE CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN HET BLAD
VAN LAXTON'S SUPERB
Bij de verklaring van gewasanalysegegevens stuit men steeds op nevenfactoren die naast de
voedingstoestand de samenstelling van het blad mede beïnvloeden. Eén daarvan is de vruchtdracht.
Op een bedrijf waar bij Laxton's Superb op M IX variaties in de vruchtdracht van 0 tot 100 %
voorkwamen, is de invloed van de vruchtdracht op de gehalten aan stikstof, fosfor, kalium,
magnesium en calcium in het blad van 51 bomen nagegaan. Daarnaast werd de bladgrootte en
de scheutproduktie gemeten. Onder 0%>vruchtdracht worden hier niet dragende bomen verstaan;
onder 100°/o vruchtdracht bomen met een maximale hoeveelheid vruchten, in ons geval overeenkomend met gemiddeld 36 kg per boom.
Met de vruchtdracht daalde het verse bladgewicht van 0,98 gram bij 0%> vruchtdracht tot
0,32 gram bij 100°/o vruchtdracht. Het droge bladgewicht daalde van 0,38 tot 0,12 gram.
Met de vruchtdracht ging een stijging van gehalten aan verschillende voedingsstoffen gepaard.
Bij stikstof bedroeg dit relatief 22%>, bij fosfaat 41%>, bij magnesium 24°/o en bij calcium 12 %>
bij 100%>dragende ten opzichte van niet dragende bomen. Het kaligehalte daalde relatief echter
met 13 °/o. Bij de interpretatie van bladanalysegegevens zal er dus rekening mee gehouden
moeten worden, dat de vruchtdracht invloed heeft op de analysegegevens. Dit geldt speciaal
voor stikstof, omdat de in de praktijk voorkomende variaties in het stikstofgehalte van het blad
voor ongeveer de helft uit verschillen in vruchtdracht kunnen worden verklaard.
Er werd nog berekend, dat de gemiddelde scheutlengte bij niet dragende bomen 44 cm en bij
zwaar dragende bomen 26 cm bedroeg, terwijl per kg vruchten 0,80 meter schot minder werd
geproduceerd.
STIKSTOFGEHALTEN IN BLAD, BAST EN HOUT VAN COX'S ORANGE PIPPIN-SCHEUTEN
Bij onderzoek van het stikstofgehalte van bladeren moet men er rekening mee houden, dat dit
gehalte in de loop van het seizoen sterk verandert. Wanneer het blad nog jong is daalt het
N-gehalte zeer sterk tot ongeveer eind juni. Daarna blijft het tot half augustus vrij constant
om vervolgens weer verder te dalen.
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Afb. 10. Stikstofgehalte vanaf juli in bladeren, bast en hout van jonge scheuten van Cox's
Orange Pippin op M IX.
Fig. 10. Nitrogen content of the leaves, bark, and wood of young shoots of Cox's Orange Pippin
on M IX during July—December 1961;>H period of leaf drop.
De verandering in het stikstofgehalte is in 1961 bij jonge scheuten van Cox's Orange Pippin
op M IX vanaf 13 juli vervolgd. Daarbij werden wekelijks scheuten bemonsterd en werd het
stikstofgehalte van bladeren, bast en hout bepaald. In afbeelding 10 (blz. 53) zijn deze gehalten vanaf juli weergegeven. Daaruit blijkt, dat de daling in het stikstofgehalte van het blad
omstreeks half augustus begon en dat deze zich voortzette totdat het blad afviel. Tijdens het
uitrijpen van de scheuten daalde het N-gehalte zowel in de bast als in het hout. In de bladvalperiode (5 oktober tot 20 november) steeg het N-gehalte vooral van de bast weer duidelijk.
Vermoedelijk wordt tijdens de daling van het N-gehalte van het blad, stikstof hieruit opgeslagen in de scheuten (voornamelijk de bast) en in het oudere hout.
Uit metingen van de hoeveelheid blad, bast en hout kon berekend worden, dat van de totale
hoeveelheid stikstof, die aan het einde van de scheutgroei in het blad van 1-jarige scheuten
aanwezig is, 70°/o door bladval op de grond terecht komt, terwijl 30°/o wordt opgeslagen in het
hout. Van deze 30°/o kon 10°/o in de bast en het hout van de onderzochte 1-jarige scheuten
worden teruggevonden, zodat de resterende 20%>in het oudere hout moet zijn opgeslagen.
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van onkruiden meer planten de gelegenheid hebben gekregen zich goed te ontwikkelen
tot leverbare planten. In onkruidrijke percelen zouden deze planten zwak beworteld en ongeschikt
voor nateelt zijn gebleven.
Na toepassing van het middel simazin werden geen afwijkende symptomen aan de jonge planten
waargenomen. Amiben veroorzaakte groeistofachtige afwijkingen aan de eerstgevormde nieuwe
blaadjes der jonge planten. Eerder waargenomen geelverkleuring van de bladeren van Ciba-1983
trad in deze proef niet op.
Met de conclusie, dat simazin geschikt is voor toepassing in de vermeerderingsteelt van aardbeien, is dit onderzoek afgesloten.
FRAMBOZEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN
Ter aanvulling of vervanging van simazin werd het middel Casoron (dichloorbenzonitril) getoetst
voor de bestrijding van éénjarige onkruiden in het 4-jarige ras Mailing Promise. Op 7 mei 1962
werd Casoron toegepast in de doseringen 8, 10 en 12 kg/ha, in vergelijking met 3 kg simazin/ha. De
groei der jonge scheuten bleek in alle Casoron-objecten matig tot zeer sterk geremd. Vooral bij
12 kg/ha trad ernstige groeistagnatie van de jonge scheuten op. Zoals uit tabel 19 blijkt
waren de opbrengsten in dit object de hoogste, wat vermoedelijk veroorzaakt is door het
feit dat door afwezigheid van veel jonge scheuten meer licht in het gewas kon toetreden. Verwacht mag worden dat de opbrengsten in dit object in 1963 zeer laag zullen zijn. Van de behandeling met simazin werden geen nadelige gevolgen waargenomen. De herbicide werking van
Casoron was in alle doseringen beter dan die van simazin.
Tabel 19. Invloed van herbiciden op de opbrengst en onkruidbedekking in frambozen
Table 19. Influence of herbicides on yield and weed coverage in raspberries
Object

Onkruidbedekking i ) op 14-6-1962

Opbrengst in kg

Treatment

Weed coverage i ) on 14-6-1962

Yield in kg

Casoron

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

8 kg/ha
10 „
12 „
Simazin
3 „
Onbehandeld / Untreated
i) 0 = onkruidvrij / no weeds;

98,5
95,1
105,9

100,6
91,3

10 = 100 % bedekking / 100 % coverage.

BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS
Teneinde de invloed van enkele kweekgrasmiddelen op frambozen na te gaan werd in de proeftuin voor kleinfruit te Kapelle in een perceel Mailing Promise van 5 jaar oud met verschillende

56

middelen gespoten. Reeds 3 weken na de toepassingen op 19 maart 1962 vertoonden de zich ontplooiende blaadjes in de objecten Orga-414, AAkarzol en Weedazol-TL/simazin een rood-witte
verkleuring, die later steeds ernstiger werd bij Weedazol-TL/simazin, maar bij Orga-414 en
AAkarzol beperkt bleef tot enkele bladeren. De stand van het gewas was in het algemeen vrij
slecht, ook in het onbespoten gedeelte van dit perceel. De opbrengsten, die per object werden
bepaald, werden hierdoor niet betrouwbaar geacht.
Een tijdstippenproef met enkele kweekgrasbestrijdingsmiddelen werd uitgevoerd in een 4-jarig
perceel van het ras Rode Radboud op zandgrond. Bespuitingen vonden plaats op 12 december 1961,
26 januari 1962 en 22 maart 1962. Tot aan begin april werden aan het gewas geen afwijkingen
waargenomen. Op 15 mei 1962 bleek dat zowel het gewas als het kweekgras in de objecten Weedazol-TL/simazin en Orga-414 in sterke mate wit waren geworden. In de loop van het seizoen
bleek de schade zeer ernstig te zijn bij Weedazol-TL/simazin en vrij ernstig bij Orga-414 en
Garlon. Ook in deze proef was de stand van het gewas zeer slecht, mede door de grote wateroverlast in de winter van 1961-1962. Zoals blijkt uit tabel 20 waren er op 16 augustus 1962
nog 4 objecten met een opvallend goede kweekgrasbestrijding. Het effect van de overige
Tabel 20. Invloed van herbiciden op kweekgras en op de opbrengst van frambozen
Table 20. Influence of herbicides on couch-grass and on the yield of raspberries

Object
Treatment

Kweekgrasbedekking i )

Opbrengst in:

Couch-grass coverage i )

Yield in:

15-5-1962

16-8-1962

kg

% van
onbehandeld
% of untreated

Dalapon lY2 kg/ha 12-12-1961
„ 26- 1-1962
„ 22- 3-1962
atrazin. 5 + 5 kg/ha 12-12-1961
Dalapon
„ 26- 1-1962
„ 22- 3-1962
Dalapon + simazin. 5 + 5 kg/ha 12-12-1961
26- 1-1962
22- 3-1962
Weedazol-TL 24 1/ha
simazin 3 kg/ha 12-12-1961
22- 3-1962
Orga-414 5 kg/ha 12-12-1961
„ 22- 3-1962
Garlon 25 1/ha
12-12-1961
Onbehandeld / Untreated
!) 0 = kweekvrij/no couch-grass;
10= 100 % kweekgras/ 100 %couch-grass.

8,3
2,7
1,0
6,0
1,7
0,7
6,0
1,3
0
4,3
2,3
6,3
4,7
5,0
10

10
10
9,7
9,3
3,7
0,3
10
5,3
0,3
9,0
1,0
5,7
0,7
10
10

10,0
8,3
9,8
14,3
19,4
10,1
11,5
9,5
12,9
3,4
2,1
8,0
6,7
7,0
8,4

119
99
117
170
231
120
137
113
154
40
25
95
80
83
100
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middelen was op deze datum matig tot zeer slecht. In tabel 20 worden tevens de opbrengstcijfers
van deze proef vermeld.
Uit deze proeven is duidelijk de conclusie te trekken, dat de middelen op basis van aminotriazol
niet toegepast kunnen worden in frambozen, zelfs niet als de toepassingen plaats vinden in het
„dode" seizoen zonder aanwezige groene plantedelen.
Daarentegen lijken toepassingen van dalapon wel mogelijk, zelfs in combinatie met middelen als
atrazin en simazin.
RODE BESSEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN
In vergelijking met 3 kg simazin/ha werd het middel Casoron in doseringen van 8, 10 en 12 kg/ha
getoetst ter bestrijding van éénjarige onkruiden in een 4-jarige aanplant van het ras Fay's Prolific.
Aan het gewas werden geen nadelige symptomen waargenomen. De onkruidbestrijding was van
de laagste dosering Casoron minstens even goed als van simazin. De hoogste dosering Casoron
bleek zelfs enige groeiremmende werking op akkerwinde te hebben.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS
Op 24 april 1962 werd in een 4-jarig perceel Jonkheer van Tets gespoten tegen kweekgras met
de middelcombinaties dalapon + atrazin, dalapon + simazin en dalapon + DCMU, van elk
middel 5 kg/ha, en voorts met de middelen Eptam 15 l/ha en 200 kg/ha (granulair), met Orga-414,
AAkarzol en EH-761. De kweekgrasbezetting was betrekkelijk ongelijkmatig. Dit feit in aanmerking nemende werd een zeer goede bestrijding verkregen van de combinatie dalapon +
atrazin. Ook de combinaties van dalapon met simazin en DCMU voldeden goed, hoewel de
werking hiervan minder was dan bij de combinatie van dalapon met atrazin. Een aanvankelijk
goede bestrijding werd ook verkregen met de middelen Orga-414 en AAkarzol, hoewel hergroei
vrij snel optrad. Eptam verminderde de kweekgrasbezetting vrijwel niet, terwijl EH-761 alleen
een lichte verkleuring aan het kweekgras veroorzaakte. Geen van de behandelingen had nadelige
gevolgen voor het gewas rode bessen.
ZWARTE BESSEN
BESTRIJDING VAN EENJARIGE ONKRUIDEN
In vergelijking met simazin 3 kg/ha werd het middel Casoron in doseringen van 8, 10 en 12 kg/ha
getoetst ter bestrijding van éénjarige onkruiden in een 4-jarig perceel Wellington XXX. De
onkruidbestrijding was van de laagste dosering Casoron minstens even goed als van simazin.
De hoogste dosering Casoron bleek zelfs enige groeiremmende werking op akkerwinde te hebben.
Aan het gewas werden geen nadelige symptomen geconstateerd.
BESTRIJDING VAN KWEEKGRAS
In drie proeven werd een aantal middelen getoetst op hun waarde bij de kweekgrasbestrijding in
zwarte bessen.
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Tabel 21. Invloed van herbiciden op kweekgras en andere onkruiden in zwarte bessen
Table 21. Influence of herbicides on couch-grass and other weeds in black currants

Object
Treatment

Total
weed coverage
on 28-9-1962 i )

5 kg/ha
10 „
Dalapon + atrazin, 5 + 5 kg/ha
+ simazin,
„
„
,,
+ neburon,
„
„
„
+ DCMU,
,,

Dalapon

,,

„

Bedekking met: ' )

Totale
onkruidbedekking
op 28-9-1962 1)

+

„ , 5 + 314 „

Eptam 15 1/ha
„
200 kg/ha
EH-761 20 1/ha
AAkarzol 5 kg/ha
Orga-414 5 kg/ha
Garlon 25 1/ha
Weedazol -TL + Fenatrol, 20 1 + 2 kg/ha
Onbehandeld / Untreated

10
10
6,7
9,6
10
9,4
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Coverage with: i )
Kweekgras

Overige
onkruiden 2)

Couch-grass

Other weeds 2)

3,7
2,7
4,7
3,3
7,7
7,7
7.3
7,0
8,3
6,0
10
6,7
3,7
9,3
9,7

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

t) 0 — onkruidvrij / no weeds;
10 = 100% bedekking / 100% coverage.
2) Muur (Stellaria media), boterbloem (Ranunculus repens), akkerdistel (Cirsium arvense), akkermelkdistel (Sonchus
arvensis), weegbree (Plantago major), kruiskruid (Senecio vulgaris), paardebloem (Taraxacum spp).

De eerste proef vond plaats op humeuze zandgrond in een 5-jarig gewas Roodknop. Hierbij werden dalapon 5 kg/ha, dalapon + atrazin 5 + 5 kg/ha en dalapon + simazin 5 + 5 kg/ha toegepast op 15 december 1961,24 januari 1962 of 21maart 1962,terwijl de behandelingen met Weedazol-TL 24 l/ha + simazin 3 kg/ha en Orga-414 in 5 kg/ha alleen op 15 december 1961 of 21 maart
1962 werden uitgevoerd. Tenslotte werd de combinatie dalapon + DCMU, zowel in 5 + 5 kg/ha
als in 5 + 3% kg/ha, slechts toegepast op 21 maart 1962. Op 3 oktober 1962 werd de bezetting
met kweekgras gewaardeerd, maar deze vertoonde na de verschillende behandelingen op de verschillende tijdstippen vrijwel geen verschillen meer, evenmin als de opbrengsten van de zwarte
bessen in 1962.
In een tweede proef werd in een 3-jarig perceel -Wellington XXX op zavelgrond gespoten op
24 april 1962. Daarbij werd een zeer goede kweekgrasbestrijding verkregen met de combinatie
dalapon/atrazin, terwijl de middelen Orga-414, AAkarzol, Weedazol-TL + Fenatrol en de combinaties van dalapon met simazin of DCMU een vrij goede bestrijding gaven.
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In de derde proef werd op 18 mei 1962 in een 2-jarig perceel Rondknop op humeuze zandgrond
gespoten. Zoals uit tabel 21 (blz. 59) blijkt, werd ook hier een goede bestrijding verkregen van
de combinatie dalapon/atrazin. Alle andere middelen waren minder goed tot slecht.
In geen van de drie proeven is van de middelen op basis van aminotriazol schade aan de zwarte
bessen waargenomen, uitgezonderd op enkele bladeren die tijdens de bespuiting met de vloeistof
waren geraakt. Ook van Eptam werd geen nadelige invloed op het gewas waargenomen.
INVLOED V A N HERBICIDEN OP BESSESTEKKEN

De stekken van de proef, vermeld in Jaarverslag 1961, blz. 50-51, werden in de winter van
1961-1962 gemeten en de wortelontwikkeling werd beoordeeld.
Simazin bleek bij geen enkel ras nadelige invloed op de beworteling en groei der stekken te
hebben gehad. De gemiddelde scheutproduktie per stek was bij de zwarte bessen in 11 van de
Tabel 22. Invloed van herbiciden op bessestekken, 1961
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Table 22. Influence of herbicides on current cuttings, 1961
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Silvergieters Zwarte
S i m a z i n \Yi k g / h a
9
3
10
D C M u \y2
„
8
3
9
Weedazol-TL + F e n a t r o l 16 + 17 1/ha
0
Onbehandeld /
Untreated 9

912
1.122
587
467

—

24
32
18
21

—

101,3
112,2
73,4
51,9

—

2,7
3,2
2,2
2,3

—

38,0
35,1
32,6
22,7

—

310

19

34,4

2,1

16,3

450
366
371
188

16
17
22
15

64,3
40,7
41,2
23,5

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

28,1
21,5
16,9
12,5

19

5

3,2

0,8

3,8

180

17

18,0

1,7

10,6

Rondom
S i m a z i n \y2 k g / h a
»

DCMU

«j

))

7
9
9
8

\y2
„
3
Weedazol-TL + Fen a t r o l 16 + 17 1/ha
6
Onbehandeld /
U n t r e a t e d 10
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Afb. 11. I n v l o e d v a n s i m a z i n op
bessestekken.
L i n k s : \XA k g / h a .
Rechts: 3 kg/ha.
Midden: onbehandeld.
Fig. 11. Influence
of simazin on
currant
cuttings.
Left:
kg/ha.
Right:
3 kg/ha.
Centre:
untreated.
(Foto Min. v a n L a n d b o u w )

12 g e v a l l e n gelijk of groter, bij d e r o d e b e s s e n in alle g e v a l l e n g r o t e r d a n i n h e t o n b e h a n d e l d e
object (afb. 11). Bij h e t m i d d e l DCMU b l e e k de g e m i d d e l d e s c h e u t p r o d u k t i e p e r stek
Tabel 23. Invloed van simazin op bessestekken, 1962. Gestekt en gespoten 17-4-1962
Table 23. Influence of simazin on currant cuttings, 1962. Planted and sprayed 17-4-1962
*3M
373-iS
a> ^CD

Object
Treatment
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S i m a z i n 13^ k g / h a
+ g r o n d b e w e r k i n g 1)
S i m a z i n \Yi k g / h a
— g r o n d b e w e r k i n g 2)
Simazin 3 kg/ha
+ g r o n d b e w e r k i n g 1)
Simazin 3 kg/ha
— g r o n d b e w e r k i n g 2)
Handwieden /
Weeding by hand
Schoffelen / H o e i n g
Onbehandeld /
Untreated
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158

9.358

364

59,2

2,3

25,7

175

6.149

304

35,1

1,7

20,2

181

12.049

461

66,8

2,5

26,2

184

7.977

370

43,4

2,0

21,6

176
171

9.436
9.914

376
392

53,6
58,0

2,1
2,3

25,1
25,3

167

2.059

216

12,3

1,3

9,5

1) Schoffelen op 15 juni, 12 juli en 20 augustus 1962/ hoeing on 15 June, 12 July and 20 August 1962.
2) No soil cultivation.
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bij de zwarte bessen in 9 van de 12 gevallen groter dan in het onbehandelde object, bij de rode
bessen in alle gevallen. Bij de middelencombinatie Weedazol-TL/Fenatrol slaagde slechts 1 van
de 60 zwartebessestekken. Bij de rode rassen was het slagingspercentage aanzienlijk hoger, hoewel groei en beworteling bij deze behandeling uitermate slecht waren. Het wortelstelsel van
beide rassen bleek bij de middelen simazin en DCMU 3- tot 4-maal zo groot als in het onbehandelde object. De cijfers over de invloed van verschillende herbiciden op de beworteling en
scheutproduktie van bessestekken zijn voor 2 van de 11 in de proef betrokken rassen vermeld
in tabel 22 (blz. 60).
Daar vooral simazin in 1961 zeer goede resultaten had opgeleverd, werd in 1962 in een nieuwe
proef de invloed van dit middel verder nagegaan. Van 6 zwarte en 3 rode besserassen werden
in totaal 1890 stekken gezet, die in het najaar van 1962 alle zijn gemeten. In tabel 23 (blz. 61)
zijn de waarnemingscijfers van de 9 rassen samengevoegd. Uit tabel 23 blijkt, dat zelfs bij een
dosering van 3 kg simazin/ha de gemiddelde scheutproduktie per stek, het gemiddeld aantal
scheuten per stek en de gemiddelde scheutlengte steeds groter waren dan bij IV2 kg simazin/ha.
Dit zou erop wijzen, dat simazin voor toepassingen in bessestek volkomen veilig is. Uit tabel
23 blijkt bovendien, dat deze cijfers ook steeds hoger zijn bij de objecten „ + grondbewerking"
dan bij de objecten „— grondbewerking". De verklaring hiervoor is vermoedelijk, dat door de
grondbewerking (geschoffeld op 15 juni, 12 juli en 20 augustus) meer vocht in de grond behouden
Tabel 24. Invloed van herbiciden op onkruiden in windschermen
Table 24. Influence of herbicides on weeds in windscreen
Gemiddelde onkruidbedekking op: i )
Object

Average weed coverage on: i )

Treatment

Dalapon 5 kg/ha
10 „
Dalapon + simazin, 5 + 5 kg/ha
„
+ atrazin, 5 + 5 „
+ DCMU, 5 + 5 „
Orga-414 !}/> kg/ha
AAkarzol 4
„
7

Weedazol-TL + Fenatrol, 16 1 +
EH-761 20 1/ha
Weedazol-TL + simazin, 16 1 +
Onbehandeld / Untreated
i) 0 = onkruidvrij / no weeds;
10 = 100% bedekking/ 100% coverage.
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6 kg/ha
3 kg/ha

9-5-1962

23-5-1962

21-6-1962

20-9-1962

6,3
6,3
6,3
3,3
4,7
1,7
1,7
0,7
1,0
9,7
1,7
10

7,0
6,0
5,3
5,0
5,0
3,7
6,3
2,3
1,0
9,3
1,0
10

5,7
5,7
6,7
5,3
9,0
5,7
7,7
3,3
2,7
8,7
1,7
10

9,7
9,3
8,3
3,3
9,3
7,0
8,7
7,7
9,0
9,3
5,0
9,3

bleef ten gunste van de nog zwak bewortelde stekken, vooral in de droge periode, die in juni-juli
1962 voorkwam.
WINDSCHERMEN
In 1962 werden onder 2-jarige windschermen van populier en wilg enkele proeven genomen
ter bestrijding van kweekgras en andere meerjarige onkruiden. De bespuitingen werden uitgevoerd op 12 april 1962. De resultaten zijn vermeld in tabel 24 (blz. 62). Op 20 september 1962
bleek dat de combinatie dalapon/atrazin zeer goed had voldaan. De totale onkruidbezetting van
kweekgras, akkerdistel en boterbloem was in dit object tot Vs van de oorspronkelijke bezetting
gereduceerd. Bij Weedazol-TL/simazin was de bezetting op deze datum nog de helft van de
oorspronkelijke. Aan het gewas werden geen afwijkingen waargenomen.
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HET MYCOLOGISCH ONDERZOEK
Ir. G. S. ROOSJE

SCHURFT BIJ APPEL

(Venturia inaequalis (COOKE) WINT).
Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1962 weer waarnemingen verricht over de rijping
van peritheciën en ascosporen. De rijpheid bleek op 6 april zover gevorderd, dat bij eerstvolgende regen buiten ascosporen-uitstoting kon worden verwacht. De eerste infectieperiode
van schurft, die na 6 april werd genoteerd, deed zich voor van 7-9 april. Deze en volgende
waarnemingen van infectieperioden van schurft werden ter beschikking gesteld van de landelijke en regionale schurftwaarschuwingsdienst.
Op 1 mei werd de eerste melding van schurftaantasting in Zeeland ontvangen. De aantasting
op bladeren en vruchtbeginsels van het ras Perzikrode Zomerappel was in dit geval voor een
infectie door ascosporen ongewoon ernstig. Toch was geen spoor van takschurft op de bomen
te vinden. Op de grond onder de aangetaste bomen bleek nog vrij veel overwinterd blad van
Perzikrode Zomerappel aanwezig. Deze overwinterde bladeren bleken sterk bezet met peritheciën
van appelschurft, waaruit na bevochtiging zeer veel ascosporen vrijkwamen. Hoewel er volgens
de fruitteler ten tijde van de pluk van de Perzikrode Zomerappel geen schurft op de bomen
voorkwam moet er na de pluk, toen geen bespuitingen meer plaats vonden, nog een sterke
besmetting van de bladeren door schurft hebben plaats gehad. Kort na 1 mei werd ook op vrij
vele andere bedrijven in Zeeland eveneens schurftaantasting bij Perzikrode Zomerappel en Précoce de Trévoux gevonden. Het is in 1962 dus opnieuw gebleken, dat met bespuitingen tegen
schurft op de vroeg ontwikkelende zomerrassen Perzikrode Zomerappel en Précoce de Trévoux
zeer tijdig moet worden begonnen. Mede tengevolge van het ontbreken van infectieperioden
tussen 9 april en 4 mei kon de vroeg beginnende schurftaantasting in het algemeen worden beteugeld.
In 12 op een moerbed van M II uitgevoerde proeven over de curatieve werking van fungiciden
tegen appelschurft waren naast enige preparaten onder nummer ook captan, dithianon (= Delan),
dodine (= Melprex), organisch kwik en thiram betrokken. Steeds bleek, dat de curatieve
werking van organisch kwik beter was dan die van de andere fungiciden. Na organisch kwik was
dodine het curatief meest werkzame fungicide. Zoals bekend was bij captan en thiram nauwelijks
sprake van curatieve werking. Delan bleek in 0,1<Vo even zwak curatief werkzaam als 0,25°/o
captan 50. De getoetste preparaten onder nummer bleken curatief minder goed werkzaam dan
dodine.
In 4 proeven, die eveneens plaats vonden op een moerbed van M II, werden waarnemingen over
de invloed van verscheidene fungiciden op reeds zichtbare schurft verricht. Van de getoetste
fungiciden bleken organisch kwik (0,1%>AAventa) en dodine (0,06%—0,1% Melprex) het meest
werkzaam tegen de bestaande schurftvlekken. In dit opzicht hadden captan en thiram, elk in
0,25°/o, evenals 0,2°/o ziram weinig effect.
APPELMEELDAUW

(Podosphaera leucotricha (ELL. et EV.) SALM.)
BIOLOGIE

In 1962 werden de eerste nieuwe bladvlekken door appelmeeldauw op Perzikrode Zomerappel op
18 mei en op Jonathan op 24 mei gevonden. De bloei van Jonathan ving in Wilhelminadorp
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op 13 mei aan. Gezien de in die tijd van het jaar te verwachten incubatietijd van ongeveer
10 dagen moet ook in 1962 de eerste meeldauwinfectie zich tijdens het vergevorderd rose knopstadium van Jonathan hebben voorgedaan. Deze conclusie sluit geheel aan bij hetgeen hierover
in het jaarverslag 1961 (blz. 54-55) werd geschreven.
De appelmeeldauw-aantasting is in 1962 niet alleen laat begonnen, maar bovendien op een
vergeleken met voorgaande jaren laag niveau gebleven. Blijkbaar zijn de weersomstandigheden
tijdens het groeiseizoen 1962 niet zeer gunstig geweest voor de uitbreiding van de meeldauwaantasting.
BESTRIJDING
In het verslagjaar werden totaal 31 kasproeven met in totaal 172 objecten ter toetsing van de
preventieve en curatieve werking van bekende fungiciden en nieuwe preparaten uitgevoerd.
De methode van toetsing werd verder geperfectioneerd. Bij de gevolgde methode bleken voor
de ontwikkeling van een in rusttoestand verkerende 2-jarige onderstam MM 111 tot een voor
de inoculatieproeven bruikbare plant 16 tot 27 dagen nodig te zijn. Belichting van de zich ontwikkelende scheuten met hogedrukkwiklampen (1 HPL 400 per m2) in voorjaar en najaar
verlengde de periode van het jaar, waarin met succes kastoetsingen kunnen worden uitgevoerd.
Uit de kasproeven over de preventieve werking bleek, dat de concentratie van Karathane WP
en Acricid (dinitro sec.-butylfenyl dimethylacrylaat), die bij de gevolgde werkwijze preventief
nog juist goed werkzaam was, 0,0025°/o bedroeg. In deze kasproeven werd de indruk gevestigd,
dat Bayer 4964 (op basis van methylchinoxaline-dithiocarbonaat) in dezelfde concentratie werkzame stof als Karathane iets minder preventief werkzaam was dan Karathane. Daar de kunstmatige infectie steeds 24 uur na de bespuitingen plaats vond, geven deze kasproeven alleen informatie over de direct fungicide werking en niet over de werkingsduur van de verschillende
fungiciden.
Phaltan bleek duidelijk meer werking tegen appelmeeldauw uit te oefenen dan thiram en captan. Phaltan is evenwel in ons land als bestrijdingsmiddel tegen appelschurft niet bruikbaar.
Bovendien is de werking van phaltan tegen appelmeeldauw niet van dien aard dat het een meeldauwbestrijdingsmiddel mag worden genoemd. Geen van de elf getoetste preparaten onder nummer bleek in dezelfde concentratie werkzame stof als Karathane een met Karathane vergelijkbare preventieve werking te bezitten. Bij slechts drie van de elf preparaten is nader onderzoek
gerechtvaardigd.
In kasproeven over de curatieve werking oefende 0,025%> Karathane WP, 92 uur na inoculatie
toegepast, nog een afdoende werking uit. Deze concentratie was tevens de minimaal nog goed
curatief werkzame concentratie voor Karathane, dat is dus het tienvoudige van de minimaal
preventief goed werkzame concentratie. De werking van Acricid en van Bayer 4964 bleek, indien
48 uur na inoculatie toegepast, gelijkwaardig aan die van Karathane. Nogmaals dient er hier
op te worden gewezen, dat de tot dusver vermelde resultaten betrekking hebben op kasproeven.
Het is nog onzeker in hoeverre ook in de boomgaard sprake kan zijn van curatieve werking
van meeldauwbestrijdingsmiddelen.
In een veldproef op Jonathan en Golden Delicious te Kloetinge werden Karathane, Acricid en
Bayer 4964 (op basis van methylchinoxaline-dithiocarbonaat), alle gemengd met captan, tussen
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23 mei en 13 augustus om de 10 dagen toegepast. In verlaagde doseringen werden dezelfde
middelen tussen 23 mei en 18 augustus eveneens om de 7 dagen toegepast. Er zijn in deze proef
geen belangrijke verschillen tussen de verschillende fungiciden opgetreden, noch ten aanzien
van de bestrijding van appelmeeldauw, noch ten aanzien van nevenwerkingen op de bomen.
Ook is ditmaal niet duidelijk gebleken, dat de 7-daagse toepassing met lagere fungicide-concentraties voorkeur verdient boven de 10-daagse toepassing met hogere concentraties. Dit resultaat
zal zijn beïnvloed door de betrekkelijk geringe aantasting door appelmeeldauw in het proefperceel.
In een veldproef op Cox's Orange Pippin en Golden Delicious te Wilhelminadorp werd speciaal
aandacht geschonken aan de invloed van bespuitingen tijdens de bloei met verschillende fungiciden op de bloesem en de vruchtzetting. Naast enige preparaten onder nummer werden in het
bijzonder vergeleken Karathane (in 0,06%>, 0,1°/o en 0,2%>), Acricid (in 0,1°/o, 0,17°/o en 0,34°/o),
Bayer 4964 (in 0,03°/o, 0,05°/o en 0,1°/o) en Wepsyn 155 WP (in 0,06°/o, 0,1°/o en 0,2°/o). De bespuitingen vonden tijdens de bloei om de 3 tot 5 dagen plaats, zodat tussen 12 mei en 5 juni totaal
7 bespuitingen werden uitgevoerd. Met opzet werd tijdens de bloei een overdreven aantal malen
gespoten, teneinde de kans zo groot mogelijk te maken dat een bespuiting tijdens of dichtbij
het voor de vruchtzetting kritieke moment werd uitgevoerd.
Op 14 mei, twee dagen na de eerste bespuiting, werd reeds verbranding van de kroonbladen
waargenomen in de objecten Karathane en Acricid. Uit een beoordeling van de mate van kroonbladverbranding op 26-28 mei bleek, in de eerste plaats, dat bij Golden Delicious meer kroonbladverbranding optrad dan bij Cox's Orange Pippin. Verder werd vastgesteld, dat de meeste
kroonbladverbranding optrad bij de objecten Karathane en Acricid, terwijl Wepsyn 155 WP
de minste invloed op de bloesem bleek te hebben. Bayer 4964 nam ten aanzien van kroonbladverbranding een tussenpositie in tussen Karathane en Acricid enerzijds en Wepsyn 155 WP
anderzijds. De kroonbladverbranding nam bij Karathane en Acricid duidelijk toe met toenemende
concentratie. De kroonbladverbranding is uiteraard op zichzelf voor de fruitteler niet belangrijk, maar de mate van kroonbladverbranding (bloemverbranding) zou wel eens een maatstaf
voor de beïnvloeding van de vruchtzetting kunnen blijken te zijn. De conclusies over de invloed
van genoemde fungiciden op de vruchtzetting zullen nog worden opgeschort totdat de proef in
een volgend jaar herhaald zal zijn.
In een veldproef te Waarde bleek na een bespuiting op 11 mei met 0,03%> Bayer 4964 ernstige
verbranding van de bladeren van zwarte els te zijn opgetreden. Het schadebeeld kon later in
een proef te Wilhelminadorp zelfs met het tiende gedeelte van de in Waarde schadelijk gebleken concentratie worden gereproduceerd. Daarbij viel het op, dat de gevoeligheid van verschillende bomen els sterk uiteenloopt, hetgeen verband zal houden met het feit dat de als windscherm gebruikte elzen zaailingen zijn.
GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT
(Pezicula malicorticis (JACKS.) NANNF. en Pezicula alba GUTHRIE)
Tot in het jaarverslag 1961 werden de ziekteverwekkers van het Gloeosparium-vruchtrot
Gloeosporium perennans en Gloeosporium album genoemd. Het is gebleken, dat deze namen
eigenlijk niet juist zijn. Vanaf het verslag 1962 zullen de ziekteverwekkers daarom worden
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Afb. 12. Conference met
Gloeosporium-rot.
Fig. 12. Conference with
Gloeosporium-rot.

(Foto I.P.O.)

genoemd naar de geslachtelijke stadia van de schimmels, zodat in plaats van Gloeosporium
perennans thans Pezicula malicorticis en in plaats van Gloeosporium album de naam Pezicula
alba zal worden gebruikt. Hoewel de naam Gloeosporium-vruchtrot ter aanduiding van de ziekte
in feite eveneens onjuist is geworden, zal deze nog worden gebruikt totdat het ziektebeeld een
goede Nederlandse naam ter vervanging van „Gloeosporium-vruchtrot" is aangewezen.
DE ONDERLINGE BETEKENIS VAN PEZICULA MALICORTICIS EN PEZICULA ALBA
Tussen 14 december en 18 juni 1962 werden dank zij de medewerking van de Plantenziektenkundige Dienst, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, veilingen en fruittelers totaal 108 monsters
appels en 12 monsters peren met Gloeosporium-vruchtrot uit verschillende delen van het land
ontvangen. De appels waren van de rassen Cox's Orange Pippin, Laxton's Superb, Jonathan,
Golden Delicious en Schone van Boskoop. De peren waren in hoofdzaak van het ras Conference
(afb. 12). De appels waren afkomstig uit koelhuizen en gascellen, de peren uitsluitend uit
gascellen. Van alle vruchten werd getracht vast te stellen door welke van de twee ziekteverwekkers de aantasting was ontstaan. Het resultaat hiervan is samengevat in tabel 25 (blz. 68).
Uit tabel 25 blijkt in de eerste plaats, dat Pezicula malicorticis in Nederland althans in het
seizoen 1961/1962 van grotere betekenis is geweest dan Pezicula alba. Het meest opvallende van
de resultaten is echter, dat Pezicula alba bij vruchten uit gascellen slechts in zeer geringe mate
te voorschijn komt, terwijl Pezicula malicorticis zowel bij koelhuis- als gasbewaring ernstig
kan optreden. Uit het ingestelde onderzoek is voorts gebleken dat bepaalde monsters vruchten,
afkomstig van bepaalde bedrijven, overwegend door Pezicula malicorticis waren aangetast terwijl
andere monsters afkomstig van andere bedrijven overwegend juist door Pezicula alba waren
aangetast. Ook kan een mengsel van beide ziekteverwekkers voorkomen. Deze waarnemingen
vestigen de indruk, dat sommige bedrijven dus overwegend door één van de twee ziekteverwekkers zijn besmet.
Als een bedrijf overwegend door Pezicula alba is besmet zal het op grond van de gegevens van
tabel 25 aanbeveling verdienen de vruchten in gascellen te bewaren, omdat deze schimmel
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Tabel 25. Onderlinge betekenis van Pezicula malicorticis en Pezicula alba bij appel en peer
Table 25. Relative importance of Pezicula malicorticis and Pezicula alba on apple and pear
Periode van ontvangst van vruchten

Period ol reception of fruits

Appel / Apple
14 dec. 1961—12 febr. 1962
12 febr. 1962—14 m a a r t 1962
14 m a a r t 1962—9 a p r i l 1962
9 a p r i l 1962—8 m e i 1962
8 m e i 1962—18 j u n i 1962
Totaal appel / Total apple
14 dec. 1961—18 juni 1962
Peer / Pear
12 maart 1962—9 april 1962

Vruchten
afkomstig uit
koelhuis (K)
of gascel (G)

Aantal
monsters
vruchten

Number of
Fruits from
cool (K) or
fruit samples
gas (G) storage

Aantal
vruchten

Percentage vruchten aangetast
door
Percentage fruits attacked by

Number of
fruits
Pezicula
malicorticis

Pezicula alba

K
G
K
G
K
G
K
G
K
G

11
1
8
4
25
21
3
14
3
18

163
54
298
164
638
620
96
436
101
648

34
93
30
65
69
94
59
89
31
95

36
0
57
20
24
2
16
0
35
3

K
G

50
58

1296
1922

52
91

33
3

G

12

337

93

1

daarin immers niet tot uiting komt. Heeft men op een bedrijf te maken met Pezicula malicorticis
of met beide ziekteverwekkers, dan kan waarschijnlijk geen voorkeur voor één van beide bewaarmethoden worden geuit.
Uit tabel 25 valt voorts nog af te leiden, dat zowel vroeg als laat in het bewaarseizoen aantasting
door Pezicula alba werd ontmoet. Dit is in strijd met de opvatting, dat Pezicula malicorticis
vroeg in het bewaarseizoen en Pezicula alba laat in het bewaarseizoen zou optreden. De waarnemingen over de onderlinge betekenis van de beide ziekteverwekkers in verband met de wijze
van bewaring zullen worden voortgezet.
BOOMGAARDONDERZOEK

Met het boomgaardonderzoek wordt bedoeld het onderzoek naar de invloed van bodemverschillen en cultuurmaatregelen op het optreden van Gloeosporium-vruchtrot. Bij dit onderzoek wordt
ook aandacht besteed aan de mate van bastaandoening door de Pezicula schimmels omdat de
aantasting van de vruchten wordt veroorzaakt door sporen, die vanaf de bastaantasting worden
verspreid. In het jaarverslag 1961 werd hierover uitvoerig geschreven. Van 10 percelen Golden

Tabel 26. Boomgaardonderzoek in 10 percelen Golden Delicious, 1961-1962
Table 26. Orchard survey in 10 fields of Golden Delicious, 1961-1962
No. perceel

Mate van sporeverspreiding in 1961

Orchard

Amount of spore dispersal in 1961
Sprayed against
— = geen sporen / no spores
Gloeosporium-rot until shortly
+ = veel sporen / many spores
before picking (+ ) or not
+ + = zeer veel sporen / very many spores until shortly before
picking (—)

10

Bespuitingen tegen
Percentage vruchten met
Gloeosporium-rot tot kort voor Gloeosporium-rot op
de pluk (+ ) of niet (—)
24 april 1962

+
+

+
+

+

+
+

Percentage of fruit with
Gloeosporium-rot on
24 April 1962

minder dan 1
less than
2
minder dan 3
less than
2
1
16
37
9
2
1

Delicious, waarvan in 1961 de sporenverspreiding van Pezicula soorten werd gevolgd, werden in
de herfst 1961 monsters vruchten, elk ter grootte van 100 kg, geplukt en bewaard in het koelhuis
te Goes. In tabel 26 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het optreden van Gloeosporiumvruchtrot in deze 10 percelen vermeld.
Tabel 26 toont, dat er niet altijd een direct verband tussen de hoeveelheden in 1961 gevangen
sporen en de mate van het Gloeosporium-vruchtrot in het bewaarseizoen 1961-1962 aan het licht
trad. In perceel 1 werden bijvoorbeeld veel sporen gevangen, maar er trad zeer weinig
Gloeosporium-vruchtrot op. In de percelen 6 en 7 werden ook veel sporen gevangen, maar de
vruchten, die uit deze percelen kwamen, werden voor een belangrijk deel door Gloeosporium-rot
aangetast.
In de percelen 3, 6, 7 en 8 was de ziektebestrijding ter verhindering van Gloeosporium-rot ontoereikend. In de percelen 6, 7 en 8 leidde dit inderdaad tot een belangrijke vruchtaantasting. In
perceel 3 was de bast niet of zeer licht door Pezicula soorten aangetast. Waarschijnlijk mede
tengevolge daarvan hadden de vruchten van dit perceel 3 slechts zeer weinig van Gloeosporiumrot te lijden. Overigens was perceel 3 ook het enige perceel, dat een permanente grasmat had
en het is bekend, dat dit ook een factor is, die in het algemeen een vermindering van
Gloeosporium-rot ten gevolge heeft. De gegevens van tabel 26 als geheel doen vermoeden, dat er
misschien wel een verband bestaat tussen de mate van bastaantasting door Pezicula soorten
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Afb. 13. Resultaat op 15 februari 1962 van inocculatie op 9 januari 1962van kunstmatig verwonde
appels (Golden Delicious) met sporensuspensie van Pezicula malicorticis. Dichtheid
suspensie 100.000 sporen per ml.
Fig. 13. Result on 15 February 1962 of inoculation on 9 January 1962 of
artificially-injured
apples (Golden Delicious) with a conidia suspension of Pezicula malicorticis. Density of
conidia suspension 100,000 spores per ml.
1. vruchtnatperiode 20 minuten / fruit wet
2. idem 75 minuten / the same, 75 minutes,
for 20 minutes.
3. idem 24 uur / the same, 24 hours.
en de hoeveelheid vruchtrot, maar dat dit eventuele verband wordt overstemd door de invloed
van het spuitschema. Het spuiten met fungiciden, die tegen Gloeosporium-rot werkzaam zijn,
tot kort voor de pluk blijkt zeer belangrijk.
In het seizoen 1962 werd uitbreiding gegeven aan het boomgaardonderzoek. Daarvoor werden
20 percelen Golden Delicious in de Noordoostpolder en 13 percelen Golden Delicious in Zeeland
gekozen. In augustus werd in de bedrijven in de Noordoostpolder een onderzoek ingesteld naar
de mate van bastaantasting. Het bleek, dat het aantal infectiebronnen per 50 onderzochte takstompjes van perceel tot perceel varieerde van 0 tot 31.Tijdens de pluk werden van alle bedrijven
monsters appels ter grootte van 200 kg geplukt en opgeslagen in een luchtgekoelde bewaarplaats
(Noordoostpolder) of een koelhuis (Zeeland). De resultaten van de bewaring kunnen pas in de
loop van 1963 bekend worden.
INFECTIEPROEVEN OP VRUCHTEN MET PEZICULA MALICORTICIS
Tussen 9 augustus 1961 en 7 maart 1962 werden in Wilhelminadorp totaal 4 infectieproeven op
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aan de boom hangende appels en 24 proeven met afgeplukte appels verricht. Bovendien werden
in het I.P.O. te Wageningen nog 11 infectieproeven met afgeplukte vruchten verricht. Al deze
proeven hadden ten doel meer informatie te verkrijgen over de omstandigheden, die geschikt
zijn voor de infectie van de vruchten. Met name werd onderzoek verricht over de bevochtigingsduur die minimaal nodig is om sporen van Pezicula malicorticis gelegenheid tot infectie te geven.
Uit de proeven is gebleken, dat infectie zowel bij opzettelijk verwonde vruchten als bij niet
opzettelijk verwonde vruchten kan plaats hebben. Wel bleek dat bij infectie van verwonde
vruchten sneller en meer Gloeosporium-rot ontstaat dan bij de niet verwonde vruchten. De
proeven vestigen voorts de indruk, dat de vruchten slechts zeer korte tijd (minder dan 1 uur)
nat behoeven te zijn om infectie mogelijk te maken (afb. 13). Dit zou betekenen, dat
elke regenbui die voldoende is om sporen te verspreiden ook een kans op infectie van de
vruchten oplevert. Deze voorlopige uitkomsten geven weinig hoop op een mogelijke bezuiniging
van het aantal bespuitingen, dat ter voorkoming van Gloeosporium-rot noodzakelijk is.
BESTRIJDING VAN GLOEOSPORIUM-VRUCHTROT
Hierboven werd reeds naar voren gebracht, dat het uitvoeren van bespuitingen met middelen
die tegen Gloeosporium-rot werkzaam zijn, tot kort voor de pluk noodzakelijk zal zijn.
In 1961 werd een veldproef op Golden Delicious uitgevoerd teneinde de invloed van het aantal
en het tijdstip van bespuitingen met captan 0,25°/o (Orthocide 50) in de nazomer op het optreden
van Gloeosporium-vruchtrot nader te onderzoeken. De objecten werden dusdanig gekozen, dat
in het spuitschema hiaten van 10 dagen of veelvouden van 10 dagen voorkwamen. Van de objecten, die elk in vijfvoud voorkwamen, werden op 12-13 oktober 1961 monsters vruchten van
300 kg per object geplukt en opgeslagen in een luchtgekoelde bewaarplaats. Voor de monsters
werden vruchten van ongeveer gelijke grootte geplukt uit het onderste tweederde gedeelte van
de proefbomen. Van een deel van de objecten werden ook monsters ter grootte van 40 kg per
object opgeslagen in een koelhuis.
De verschillende objecten en de resultaten van de bewaring van de vruchten zijn samengevat
in tabel 27 (blz. 72). Uit het verschil tussen object 1 en object 6 is bij de bewaring in de
bewaarplaats duidelijk gebleken, dat de 5 extra bespuitingen met captan tussen 25 augustus en
5 oktober (1 week voor de pluk) het Gloeosporium-rot tenslotte verminderden van 43%>tot 7%>.
Natuurlijk zouden de vruchten uit de bewaarplaats normaal eerder verkocht moeten zijn dan
16 februari, maar het optreden van Gloeosporium-rot kan ertoe leiden, dat de teler gedwongen
wordt te ruimen in een periode dat dit op grond van de marktprijzen niet aantrekkelijk is. Voorts
blijkt uit tabel 27, dat het noodzakelijk is regelmatig (in de proef om de 10 dagen) tegen
Gloeosporium-rot te blijven spuiten tot kort voor de pluk. Immers, elke bespuiting minder heeft
tot een toename van Gloeosporium-rot geleid.
Een vergelijking van de bewaarresultaten in luchtgekoelde bewaarplaats en koelhuis laat duidelijk
zien, dat het Gloeosporium-rot bij koelhuisbewaring later te voorschijn komt dan bij de bewaring
in een bewaarplaats. Zoals blijkt uit een vergelijking van de resultaten op 16 februari in de
bewaarplaats met die van 24 april in het koelhuis, heeft de lagere temperatuur in het koelhuis
het Gloeosporium-rot ongeveer 2 maanden in ontwikkeling vertraagd.
In de veldproef werd bij object 6 ook een monster van vruchten boven uit de bomen geplukt
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Tabel 27. Veldproef op Golden Delicious over de bestrijding van Gloeosporium-vruchtrot in de
nazomer en herfst. Pluk op 12-13 oktober 1961
Table 27. Field trial on the control of Gloeosporium-fruit-rot in late summer and autumn, using
Golden Delicious. Picking on 12-13 October 1961
Percentage vruchten met Gloeosporium-rot
Object

Data bespuitingen met 0,25 % captan vanaf 15 aug. 19611)
+ = gespoten
— = niet gespoten

Treatment Dates of sprays with 0.25 % captan after 15 Aug. 19611)
+ = sprayed
— = not sprayed

15/8

1
2
3
4
5
6

+
+
+
+
+
+

25/8

4/9

In luchtgekoelde
I n k 0 elhuis 3)
bewaarplaats 2)
In an air cooled barn 2) i n cool storage 3)

14/9

25/9

5/10

+
+

+
+
+

+
+
+

-4-

Percentage fruits with Gloeosporium-rot

i) Vóór 15 augustus werd het gehele perceel 7 maal behandeld met captan.
The whole field was treated 7 times with captan before 15 August.
2) Gemiddelden van 5 herhalingen per object.
Means of 5 replicates per treatment.

19 jan.
1962

16 febr.
1962

3
3
6
14
18
20

7
10
13
28
39
43

19 febr.
1962

24 april
1962

3

8

6

13

9

28

3) Monster genomen van de 5 herhalingen
Sample taken from the 5 replicates.

en bewaard in de bewaarplaats. Op 19 januari 1962 en 16 februari 1962 was in dit monster
respectievelijk 108/o en 23°/o van de vruchten voorzien van Gloeosporium-rot. Dit is ongeveer
half zo veel als bij de vruchten, die van hetzelfde object uit het onderste deel van de bomen
werden geplukt.
In 1962 werd opnieuw een veldproef over de bestrijding van Gloeosporium-rot uitgevoerd. Daarin
werd naast een vergelijking van de werkzaamheid van verschillende fungiciden ook ten doel
gesteld de betekenis van bespuitingen in de voorzomer, respectievelijk de nazomer te onderzoeken. De bewaarresultaten van de vruchten uit deze proef zullen eerst in de loop van het
voorjaar 1963 bekend kunnen worden.
STAMBASISROT

Phytophthora cactorum (LEB. et COHN) SCHROET. en Phytophthora syringae KLEB.
In 1960 en 1961 werden uit vier verschillende boomgaarden bastzieke appelbomen of zieke bastdelen van appel ontvangen, waaruit schimmelisolaties werden gemaakt. Deze werden in 1962
door het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn gedetermineerd als Phytophthora
syringae. Op alle 4 bedrijven werd Phytophthora syringae geïsoleerd uit Cox's Orange Pippin,
terwijl in één geval ook James Grieve was aangetast. De leeftijd van de door Phytophthora
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syringae aangetaste bomen was bij Cox's Orange Pippin één, twee en acht jaar en bij James
Grieve één jaar.
In 1961 werden voorts van twee bedrijven tweejarige bomen van het pereras Beurré Hardy met
bastziektesymptomen ontvangen. Ook uit dit materiaal kon Phytophthora syringae worden
geïsoleerd.
Voorzover bekend is dit de eerste vermelding in de wereld van natuurlijke aantasting van appelen perebast door Phytophthora
syringae.
In het voorjaar en het najaar van 1962 werd gewerkt aan de ontwikkeling van een laboratoriummethode voor het toetsen van fungiciden tegen de ziekteverwekkers van stambasisrot. Door
onvolkomenheden van de werkwijze werden in het voorjaar geen goede resultaten geboekt.
In het najaar werd door een kleine wijziging zodanige vooruitgang geconstateerd, dat het wellicht
mogelijk zal zijn hierop in het jaarverslag 1963 uitvoeriger terug te komen.
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HET ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK
Drs. D. J. DE JONG

INLEIDING
Het entomologisch onderzoek bestond voor een belangrijk deel uit voortzetting van het onderzoek
over de harmonische bestrijding van Insektenplagen in de fruitteelt. Met harmonische bestrijding
wordt beoogd de aantasting door schadelijke insekten, mijten e.d. op een laag niveau te houden
of te brengen op een dusdanige wijze, dat de natuurlijke vijanden van de schadelijke organismen
zoveel mogelijk worden gespaard. Tevens wordt ten doel gesteld middelen te gebruiken, die
weinig of niet giftig voor de mens zijn. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is nog steeds
een veldproef te Kloetinge. Aan de in deze veldproef genomen maatregelen ging vooronderzoek
vooraf en daarbij waren vooral eiparasieten van het geslacht Trichogramma en voor rupsen
pathogène bacterie- en virusziekten betrokken. Voorts werd de werking van verschillende bestrijdingsmiddelen ten aanzien van de genoemde eiparasieten onderzocht.
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Geldermalsen en de Plantenziektenkundige Dienst werd onderzoek verricht naar de moeilijkheden, die zich plaatselijk in de WestBetuwe voordoen bij de bestrijding van bladrollers. In verband hiermee werden enkele laboratoriumproeven uitgevoerd en werd een methodiek ontwikkeld, waarbij het tijdstip waarop de
eerste vruchtbladrollerrupsen in de boomgaard verschijnen, met behulp van temperatuurwaarnemingen is te berekenen.
VELDPROEF TE KLOETINGE
De veldproef te Kloetinge werd voor het vierde jaar voortgezet. De proef vindt plaats in een
ongeveer IV2 ha grote boomgaard, bestaande uit 23-jarige struiken van de appelrassen Perzikrode Zomerappel, James Grieve, Jonathan, Schone van Boskoop en Golden Delicious. Voor het
onderzoek is de boomgaard in twee percelen verdeeld: het perceel N, waarin een normaal intensief ziektebestrijdingsschema wordt uitgevoerd, en het perceel G, waarin de ziekten en
plagen zo selectief mogelijk worden bestreden.
De bestrijding van het fruitspint, appelschurft en appelmeeldauw vond in de twee proefpercelen, N en G, op gelijke wijze plaats. Op 18 mei en 2 juni werd voor de bestrijding van
fruitspint chloorparacide gebruikt.
Tegen schurft werd van 12 april tot 14 augustus 15 maal captan geneveld, vanaf 2 mei in verband met de bestrijding van appelmeeldauw gecombineerd met Karathane. Golden Delicious
ontving op 20 september en 16 oktober nogmaals captan in verband met de bestrijding van
Gloeosporium-vruchtrot.
Op 29 mei en 31 augustus werd tegen verschillende bladluissoorten, inclusief de appelbloedluis,
opgetreden met isolan; in het G-perceel vond op 18 juli nog een bespuiting in een verlaagde
concentratie plaats. Een week tevoren was het N-perceel reeds met thiometon geneveld.
De jonge bladrollerrupsen werden in perceel G bestreden met preparaten op basis van Bacillus
thuringiensis en wel met een hoeveelheid van 800 liter vloeistof per ha. De vermelde preparaten
werden in de volgende concentraties geneveld:
9 mei
: Thuricide 30 B — 2,2 °/o
11 juli
: Thuricide 30 B — 0,8 °/o + Bakthane 75 B — 0,6%>
25 juli
: Plantibac
— 1,25»/o
9 augustus : Bakthane
— 1,25°/o
2 oktober : Bakthane
— 1,0 %>
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Afb. 14. Het kweken van de
graanmot, waarvan de
eieren als gastheer voor
de Trichogramma sluipwespen dienen.
Fig. 14. Continuous rearing of
Sitotroga
cereallella,
whose eggs serve as host
for Trichogramma.
(Foto Min. van Landbouw)

Deze bladrollerbestrijding werd aangevuld met het vrijlaten van speciaal gekweekte sluipwespen,
die de eieren van bladrollers kunnen beparasiteren. Deze sluipwespen worden daarom eiparasieten genoemd (zie ook blz. 77). In de periode van begin juli tot half oktober werden op zeven
data sluipwespen van Trichogramma embryophagum cacoeciae variëteit pallida vrijgelaten,
welk ras zich uitsluitend ongeslachtelijk voortplant. De juiste data en de aantallen per boom
vrijgelaten sluipwespen waren:
2 juli — 3.000 stuks, 16 juli — 1.500 stuks, 4 september — 10.000 stuks, 10 september — 7.000 stuks,
20 september — 7.500 stuks, 28 september — 3.000 stuks, 12 oktober — 7.000 stuks.
Door het toepassen van de vermelde biologische maatregelen en door de keuze van de tijdstippen,
waarop isolan werd toegepast, droeg de insektebestrijding dit jaar een wat selectiever karakter
dan de voorgaande jaren.
De bestrijding van rupsen werd op het N-perceel uitgevoerd met parathion op 3 mei en 28 juni,
malathion op 13 juli en een mengsel van parathion en Gusathion op 2 oktober.
Tabel 28. Opbrengsten in kg van de percelen N en G over de jaren 1960 tot en met 1962
Table 28. Yield in kg of plots N and G in 1960-1962
Ras / Variety

Perzikrode Zomerappel
James Grieve
Schonevan Boskoop
Jonathan
GoldenDelicious
Totaal/Total

1960

2500
1890
3660
2760
1800

1961

1342
1368
900
3276
2725

12610 9611

2862
1872
2340
4833
3474

1962

1458
1440
1548
5637
2790

15381 12873

2580
2268
5500
5592
2916

2040
2142
6200
6400
2900

18856 19682
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Tabel 29. Percentage door insekten beschadigde vruchten van de oogst 1962 in de percelen N en G
Table 29. Percentage fruit of the 1962 erop in the plots N and G damaged by insects

Ras / Variety

Perzikrode
Zomerappel

a
b
James Grieve a
b
Schone van
a
Boskoop
b
Jonathan
a
b
Golden
Delicious
a
b

Vruchtbladroller 2)

Fruitmot 3)

Heggebladroller i )

Ie generatie ^2e generatie

N

G

N

0,9

2,7
1,9
0,4
0,7

0,3
2,1

1,6

0,2
0,7

0,8
1,9
0,8

0,2

1,4
0,2

G

N

G

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

0,7

0,9

3,7

0,5

N

G

Zuringbladwesp 4)

Wantsen 5)

Gaaf
Undamaged

N

N

N

G

G

0,4
1,0

98.4 96,6
96,1
99.5 99,0
95,1

0,1
0,4

3,8
1,3
0,5

0,1

0,3

0,1

0,1
0,1

0,1

0,5

96,7 94,0

0,3
1,0

98,4 95,0
99,1 95,8

0,5

99,9 98,1

a = eerste pluk / first picking,
b = tweede pluk / second picking.
1) Cacoecia rosana L.
2
) Adoxophyes reticulana HB, 1st and 2nd generations.
3
) Enarmonia pomonella L.
**) Ametastegia glabrata FALLEN.
5) Lygus pabulinus L.

OOGSTRESULTATEN

De weersgesteldheid in 1962 bracht met zich mede, dat de vruchten pas laat geplukt konden
worden. De oogst was evenwel groot en in beide percelen van goede kwaliteit. In tabel 28
(blz. 75) zijn de resultaten van de laatste drie jaren vermeld. Uit tabel 28 blijkt, dat de
opbrengst van Schone van Boskoop en Jonathan in 1962 in perceel G hoger was dan in perceel N,
terwijl de Perzikrode Zomerappel een omgekeerd beeld vertoonde. Dit jaar is de opbrengst van
perceel G als geheel niet meer onder die van perceel N gebleven.
In tabel 29 is voor de beide percelen N en G weergegeven in welke mate de vruchten
door de belangrijkste insekten werden aangetast. Daaruit blijkt, dat de beschadiging door
insekten in beide percelen in 1962 zeer gering is geweest. Over het geheel genomen was de
beschadiging in perceel G echter iets groter dan in perceel N.
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POPULATIEDICHTHEID
Op alle appelrassen van perceel G schommelde de populatiedichtheid van de bladrollers gedurende het seizoen. Deze fluctuaties berustten vooral op de generatie-ontwikkeling van de
dominerende soorten: de vruchtbladroller Adoxophyes reticulana HB en de heggebladroller
Cacoecia rosana L. De bespuitingen met Bacillus thuringiensis remden steeds de populatieopbouw.
De vrijgelaten sluipwespen konden door het meestentijds ongunstige weer maar weinig activiteit
ontplooien, zodat slechts zeer weinig eieren van de vruchtbladroller door deze sluipwespen
werden beparasiteerd.
PARASITERING VAN RUPSEN
De parasitering van de bladrollerrupsen is in perceel G laag gebleven; slechts tegen het einde
van de eerste zomergeneratie liep het percentage geparasiteerde rupsen op tot 16,7°/o.
Gezien de wat betere parasitering in een zeer weinig bespoten boomgaard op Walcheren, is het
evenwel niet uitgesloten dat de natuurlijke parasitering ook in perceel G nog zou kunnen
worden vergroot. Om dit te kunnen bereiken is nader onderzoek naar de mogelijkheden van een
minder veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen, naast het zoeken naar op zichzelf meer
selectieve middelen, van de grootste betekenis. In dit verband kan nog vermeld worden, dat de
in vrij grote aantallen aangetroffen roofwantsen van het geslacht Anthocoris, die vooral bladluissoorten als voedsel gebruikten, de bespuitingen met isolan zeer goed overleefden.
TOEPASSING VAN EIPARASIETEN
TEGEN DE HEGGEBLADROLLER, CACOECIA ROSANA
In het voorjaar werden enige veldproeven genomen met de uit Oost-Europa afkomstige eiparasiet
Trichogramma embryophagum cacoeciae variëteit pallida. Vellen papier met erop gekleefde, door
dit ras beparasiteerde graanmot-eieren, werden bij de stammen van proefbomen bevestigd. De
uit deze eieren verschijnende sluipwespen konden de van nature op de bomen aanwezige eieren
van de heggebladroller beparasiteren. De uitkomsten in Serooskerke en Nieuw- en Sint Joosland
wezen uit, dat er maar een geringe activiteit had plaats gevonden, wat te wijten zal zijn geweest aan de ongunstige weersgesteldheid.
In een proefboomgaard bij Buurmalsen vertoonden de aldaar van nature aanwezige Trichogramma's van een inheems ras, een grotere activiteit. De voorjaarsgeneratie slaagde erin om de
eiparasitering te verdubbelen. De enige maatregel die getroffen werd, was het vervangen van de
voorgenomen bespuitingen tegen appelschurft met dinitrorhodaanbenzeen door captan (omdat
de laatste minder schadelijk is voor de sluipwespjes).
In dit Betuwse perceel werden in de winter 1961-1962 totaal 8183 eieren van de heggebladroller
„gemerkt". Daarvan bleken er gedurende de winter al 817 te zijn geparasiteerd. De daaruit in het
voorjaar gekomen ongevleugelde sluipwespen slaagden erin in hun naaste omgeving nogmaals
1640 eieren te beparasiteren, zodat in totaal 2457 heggebladroller-eieren geparasiteerd werden.
Tellen we hierbij nog de 1413 eieren, waaruit om andere redenen geen rups verscheen, dan
blijkt, dat er van de 8183 in de zomer van 1961 afgezette eieren, maar 4313 rupsen verschenen in
het voorjaar van 1962.
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Dit inheemse ras is vermoedelijk beter aangepast aan ons boomgaardmilieu en misschien ook
aan de heggebladroller. Om deze redenen is dit sluipwespras dan ook in kweek gebracht voor
nader onderzoek.
TEGEN DE VRUCHTBLADROLLER, ADOXOPHYES RETICULANA
Ter bestrijding van de vruchtbladroller (en de fruitmot) zijn in perceel G van het proefveld te
Kloetinge eiparasieten in de boomgaard gebracht (zie blz. 75). De methodiek die gevolgd werd,
berustte op het in de boomkruin spuiten van geparasiteerde graanmot-eieren (afb. 14, blz. 79).
Deze eieren bevatten prepupae of reeds volwassen sluipwespen van het pallida-ras, die bij het
verlaten der eieren zich dus reeds dicht bij de te parasiteren bladroller-eieren bevonden. Ook
in deze proef wordt de geringe parasitering der bladroller-eieren toegeschreven aan het minder
gunstige weer.
Hoewel de nieuwe spuitmethodiek, die in 1961 reeds door de Duitse onderzoekers SCHÜTTE en
FRANZ tegen de fruitmot werd beproefd, nog niet ideaal is, kan in een uur tijds ongeveer
een hectare struikenboomgaard met 2000 tot 6000 parasieten per boom worden voorzien.
HET MERKEN VAN SLUIPWESPEN MET RADIOACTIEVE FOSFOR P32
Samen met J. P. W.NOORDINK (I.P.O. te Wageningen) werden zowel in laboratorium- als in veldproeven sluipwespen „gemerkt" met radioactieve fosfor (P 32 ). De door de heer NOORDINK uitgevoerde laboratoriumproeven leverden interessante resultaten op. Sluipwespen werden namelijk met
honing, die P 3 2 bevatte, gevoederd. Zowel deze sluipwespen als de door deze dieren beparasiteerde graanmot-eieren bleken daardoor herkenbaar gemerkt met dit radioactieve element.
De uitgevoerde veldproeven met gemerkte sluipwespen hebben ten gevolge van ongunstige
weersomstandigheden geen resultaten opgeleverd. In de toekomst zal ook voor rupsen worden
nagegaan in hoeverre deze radioactief gemaakt en in het veldonderzoek betrokken kunnen
worden.
PATHOGENE MICROORGANISMEN
Heggebladrollerrupsen (12) werden in het laboratorium getoetst ten aanzien van enige preparaten
op basis van Bacillus thuringiensis en bleken zodanig gevoelig dat in 8 dagen tijds 90°/o der rupsen
dood ging.
In perceel G van de veldproef te Kloetinge bleek dat ongeveer 20 tot 40% van de heggebladrollerrupsen was opgeruimd na de op 9 mei uitgevoerde beneveling met 2,2°/o Thuricide — 30 B
(zie blz. 74).
Vruchtbladrollerrupsen (L 4) bleken in een laboratoriumproef gevoelig te zijn voor een kernpolyedervirus dat uit bladrollerrupsen, afkomstig van een boomgaard op Walcheren, was geisoleerd.
Rupsen van de koolrups Mamestra brassicae stierven na voedering met voedsel dat besmet was
met het bovengenoemde virus. Uit deze gestorven rupsen werd een hoeveelheid kernpolyeders
geïsoleerd, die eveneens dodelijk bleken voor de vruchtbladrollerrupsen. Drs. M. B. PONSEN,
van het Laboratorium voor Virologie te Wageningen, stelt thans een ondezoek in naar de identi-
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Afb. 15. Apparaat voor het op de bomen spuiten van graanmot-eieren, die door sluipwespen zijn
geparasiteerd.
(Foto Min. van Landbouw)
Fig. 15. Apparatus for spraying parasitized Sitotroga eggs on the tree.
teit van deze virussen, die ook nader onderzocht worden op hun virulentie ten aanzien van
bladrollerrupsen.
OVER DE BESTRIJDING VAN BLADROLLERS

In de West-Betuwe doen zich plaatselijk moeilijkheden voor met de bestrijding van de vruchtbladroller. 'Uit laboratoriumproeven met de betreffende rupsen bleek ons, dat deze geen
resistentie ten aanzien van DDT en Gusathion vertoonden. Na overleg met J. F. VAN DUKE, van
het Rijkstuinbouwconsulentschap Geldermalsen werd een proef genomen om de werkingsduur
van enige gangbare rupsbestrijdingsmiddelen te toetsen met behulp van jonge rupsen van de
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vruchtbladroller. De uitkomsten wezen uit, dat de spuitresten van DDT en Gusathion op te
velde staande appelbomen, twee weken na de bespuiting, nog 50%> der toetsdieren doodde.
Carbaryl en parathion werkten in deze proef minder lang. Naar de invloed van 3 tot 10 dagen
oude spuitresten op jonge en oudere rupsen van de vruchtbladroller wordt een nader onderzoek
ingesteld.
Het is meestal zeer moeilijk om aan de hand van veldwaarnemingen precies vast te stellen
wanneer de eerste vruchtbladroller-eieren uitkomen. Om hieraan tegemoet te komen werd een
op temperatuurwaarnemingen gebaseerde methode ontwikkeld, waarmee dit tijdstip door eenvoudige berekeningen tijdig is vast te stellen. In 1962 werd het volgens deze methode berekende
tijdstip getoetst aan het werkelijke uitkomen van de eieren in de boomgaard. Daarbij bleek
een zeer fraaie overeenstemming tussen berekend tijdstip en werkelijk tijdstip.
HET OPTREDEN VAN SCHADELIJKE WANTSEN (samengesteld door M. V A N DE VRIE)

Reeds enkele jaren wordt in de Noordoostpolder en noordelijk Nederland schade ondervonden
welke sterk deed denken aan wantsenschade. Deze schade trad vooral op eind juni—begin juli
en kwam voor op appels, peren en boomkwekerijgewassen. Incidenteel werd op percelen, waar
schade werd waargenomen, geïnventariseerd; de enige schadelijke wantsensoort, die hierbij werd
gevonden, was Lygus pabulinus L. Nu is door voorgaand onderzoek reeds aangetoond, dat vooral
de larven van de eerste generatie van deze soort schadelijk zijn, doch hun voorkomen is beperkt
tot de periode van eind april tot begin juni.
In samenwerking met de heer A. VAN FRANKENHUYZEN, van de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen, werd in 1962 op enkele percelen in de Noordoostpolder de ontwikkeling van de
schadelijke wantsen nagegaan en vergeleken met de ontwikkeling in Zeeland. Het bleek daarbij,
dat de wintereieren van de wantsen ongeveer 10 dagen later uitkomen, en dat tengevolge van
dit latere uitkomen de gehele ontwikkeling ongeveer 10 dagen later was dan in Zeeland. Wintereieren uit Zeeland, die in de Noordoostpolder waren uitgezet, kwamen op hetzelfde moment uit
als de eieren, die ter plaatse waren gelegd.
Door de larven werd in de Noordoostpolder betrekkelijk weinig schade aangericht; dit staat
rechtstreeks in verband met de betrekkelijk geringe aantallen wintereieren en larven. De grootste
beschadiging werd aangericht tussen 5 juli en 3 augustus en daarna weer vanaf 14 september.
Deze schade werd uitsluitend aangericht door de volwassen dieren van Lygus pabulinus; andere
fytofage soorten werden niet aangetroffen.
Waar deze volwassen dieren vandaan kwamen is niet bekend; vermoedelijk is de aanwezigheid
van loofbossen hierbij van betekenis, maar ook op andere percelen, waar geen bossen in de buurt
waren, trad schade op.
Het is duidelijk dat gezien het goede vliegvermogen van de volwassen wantsen, bestrijding zeer
moeilijk zal zijn.
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HET ACAROLOGISCH ONDERZOEK
M. VAN DE VRIE

RESISTENTIE VAN DE FRUITSPINTMIJT (Metatelranychus ulmi KOCH) TEGEN ACARICIDEN
Op enkele percelen werd waargenomen, dat toepassing van ovo-larviciden geen bevredigende
resultaten meer opleverde, hoewel tijdstip van toepassing en concentratie van het gebruikte
middel aan de eisen voldeden. Door middel van veldproeven kon worden vastgesteld dat hier
sprake was van het optreden van resistentie tegen ovo-larviciden. Gelukkig komt resistentie
tegen dit type van middelen nog maar weinig voor. Gezien echter de frequente toepassing van
dit type middelen moet met het toenemen van resistentie hiertegen rekening worden gehouden.
Toepassing van fungiciden tegen appelmeeldauw, die ook werking tegen de fruitspintmijt bezitten, heeft over het algemeen goed voldaan. Ook nu bleek weer, dat zodra de bespuitingen met
deze middelen worden gestaakt, de kans op een opleving van de spintpopulatie groot is. Aanvullende bestrijdingsmaatregelen zijn daarom vaak verantwoord.
RESISTENTIE TEGEN OVO-LARVICIDEN
In proefvelden werden aanwijzingen verkregen, dat het werkingsmechanisme van chloorbenside,
chloorfenson en fenson enerzijds en tetrasul anderzijds verschil vertoont. Het bleek namelijk, dat
daar waar de drie eerstgenoemde middelen tengevolge van resistentieontwikkeling geen afdoende
resultaat meer opleverden, tetrasul meestal nog wel een goed resultaat gaf. Door laboratoriumonderzoek werd getracht een verklaring voor dit verschil in werking op te sporen. Alle ovolarviciden bezitten werking tegen zomereieren en larven, maar de andere ontwikkelingsstadia
worden door deze middelen niet bestreden. Daarom werden achtereenvolgens onderzocht: de
invloed op de levensduur en de eiproduktie van vrouwtjes, en de levensvatbaarheid van de
eieren, die gelegd zijn door de behandelde dieren.
,
Verder werden onderzocht de directe invloed van deze middelen op zomereieren en larven.
De duidelijkste verschillen werden verkregen bij de proeven over de invloed via het eileggend
vrouwtje en de invloed op de zomereieren. Bij de proeven met volwassen vrouwtjes werden de
mijten gekweekt op blad dat met het te onderzoeken middel was behandeld. De vrouwtjes bleven
gedurende 4 dagen op deze bladeren, waarna zij overgezet werden op onbehandeld blad. De
eieren, die in deze periode van 4 dagen op het behandelde blad waren gelegd, werden nader
onderzocht op hun levensvatbaarheid. De resultaten van deze proeven staan vermeld in tabel
30 (blz. 82).
Uit tabel 30 blijkt, dat er een groot verschil in invloed van beide middelen viel waar te nemen.
Bij tetrasul kwam geen enkel ei meer tot ontwikkeling bij de hier gebruikte concentraties,
terwijl bij chloorbenside slechts een gering verschil tussen de verschillende concentraties
en de onbehandelde serie viel waar te nemen. Er dient hier nog opgemerkt te worden, dat de
invloed van de getoetste middelen in deze proef op twee manieren tot stand kan komen,
namelijk via het vrouwtje en vanuit het residu op het behandelde blad direct op de eieren.
Om deze twee invloeden te scheiden werden de mijten, nadat zij 4 dagen op het behandelde blad
hadden vertoefd, overgezet op onbehandeld blad. De eieren die hierop gelegd werden, werden
eveneens onderzocht op hun levensvatbaarheid. De resultaten van deze waarnemingen staan
vermeld in tabel 31 (blz. 82).
Ook uit tabel 31 blijkt, dat tetrasul een zeer hoge sterfte van de eieren veroorzaakte; chloorbenside daarentegen veroorzaakte geen sterfte van betekenis. De invloed van tetrasul op het
uitkomen van de eieren kan hier uitsluitend via het moederdier gegaan zijn. Uit eerder onder-
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Tabel 30. Invloed van tetrasul en chloorbenside via vrouwtjes op het uitkomen van zomereieren
Table 30. Influence of tetrasul and chlorobenside on egg-fertility, via adult females
Middel en concentratie

Sterfte der eieren in % %

Material and concentration

Egg mortality in % %

Tetrasul 0,0125%
0,025%
0,05 %
Onbehandeld /Untreated
Chloorbenside 0,0125%
0,025%
0,05%
Onbehandeld /Untreated

100
100
100
7,8
10,7
10,3
10,3
7,8

Tabel 31 . Invloed van tetrasul en chloorbenside
Table31. . Influence of tetrasul and chlorobenside

via vrouwtjes op het uitkomen van
on egg-fertility, via adult females

Middel en concentratie

Sterfte der eieren in % %

Material and concentration

Egg mortality i n % %

Tetrasul 0,0125%
0,025%
0,05%
Onbehandeld / Untreated
Chloorbenside 0,0125%
0,025%
0,05%
Onbehandeld / Untreated

85,6
100
100
17,9
12,8
11,6
7,5
11,1

Tabel 32. Ovicide werking van tetrasul en chloorbenside op zomereieren
Table 32. Ovicidal effect of tetrasul andchlorobenside on summer eggs
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Middel en concentratie

Percentage niet-uitgekomen eieren

Material and concentration

Percentage eggs not hatched

Tetrasul 0,0125%
0,025%
0,05%
Chloorbenside 0,0125%
0,025%
0,05 %
Onbehandeld /Untreated

85,6
82,4
77,7
11,8
29,3
79,6
8,7

zomereieren

Afb. 16. Vitrines voor geïsoleerde kweek van verschillende herkomsten van
de fruitspintmijt.
Fig. 16. Cages for isolated breeding of different strains
of the fruit tree red
spider mite.

(Foto Min. van Landbouw)

zoek was al bekend, dat chloorbenside bij niet-resistentie-mijten ook op deze manier werkt.
Het is daarom waarschijnlijk te achten, dat het ontstaan van resistentie tegen chloorbenside
onder meer aan het niet meer werken van dit mechanisme moet worden toegeschreven.
Een ander facet van de werking van de ovo-larviciden is hun invloed op de zomereieren. Ook dit
werd voor chloorbenside en tetrasul onderzocht. De eieren, die in deze proef werden gebruikt,
kwamen uit een populatie die niet afdoende met chloorbenside bestreden kan worden. De gegevens die uit deze proef werden verkregen, staan vermeld in tabel 32 (blz. 82).
Uit deze gegevens blijkt, dat bij de concentraties 0,0125 en 0,025°/o van beide middelen een groot
onderscheid in werking was waar te nemen. Tetrasul doodde bij deze lage concentraties ruim
80%> van de zomereieren, terwijl chloorbenside een doding van respectievelijk 11,8°/o en 29,3%
bereikte.
Bij de hoogste concentraties was geen verschil in werking tussen beide middelen waar te nemen.
Uit de resultaten van veld- en laboratoriumproeven kan voorlopig de volgende conclusie worden
getrokken: Fruitspintmijten, die een zekere mate van resistentie tegen de ovo-larviciden chloorbenside, chloorfenson en fenson bezitten, kunnen in sommige gevallen nog goed met tetrasul
worden bestreden. Dit verschil in werking bleek vooral gelegen te zijn in de werking via het
volwassen vrouwtje op de eieren, die zowel tijdens als na het contact met het residu gelegd
werden. Ook de directe werking van beide middelen op zomereieren bleek verschil in het voordeel van tetrasul op te leveren. Beide middelen hadden geen nadelige invloed op de levensduur
van de volwassen mijten en de eiproduktie.
DE INVLOED VAN HET SPUITSCHEMA OP DE RESISTENTIEONTWIKKELING
Het intensieve gebruik van acariciden op basis van organische fosforverbindingen ter bestrijding
van de fruitspintmijt leidde op vele bedrijven tot resistentieontwikkeling tegen deze middelen.
Ook ontwikkelde zich op enkele bedrijven resistentie tegen ovo-larviciden, zoals hiervoor is
beschreven.
Op grond van theoretische overwegingen wordt de praktijk aangeraden zoveel mogelijk af-

83

wisselend gebruik te maken van acariciden uit chemisch verschillende groepen om hierdoor te
trachten het uitselecteren van resistente vormen zoveel mogelijk te beperken. Hoewel dit
systeem in het algemeen goed voldoet, is het gevaar niet denkbeeldig dat op de duur toch
resistentie tegen meerdere groepen van acariciden in één populatie kan ontstaan.
Uit onderzoek in Amerika bleek, dat gemengd gebruik van acariciden uit verschillende groepen,
zelfs bij toepassing in lagere concentraties, een goede bestrijding gaf zonder dat zich resistentie
tegen deze middelen ontwikkelde. De resistentie nam wel toe bij afwisselende en afzonderlijke
toepassing van dezelfde middelen.
Op grond van deze gegeven leek het wenselijk voor Nederlandse omstandigheden na te gaan hoe
de invloed van afzonderlijke, afwisselende of gemengde toepassing van de meest bekende middelen op de resistentieontwikkeling zou zijn. Daarom werd in 1962 een veldproef opgezet op een
perceel Golden Delicious.
De verschillende behandelingen waren als volgt:
1. parathion
5. V* parathion + Vs chloorbenside
2. parathion X chloorbenside
6. chloorbenside
3. parathion + chloorbenside
7. parathion X chloorbenside X Kelthane
4. Vs parathion X 1h chloorbenside
8. parathion + chloorbenside + Kelthane
X betekent afwisselend toegepast, + betekent gemengd toegepast, Vs betekent halve concentratie.
De gebruikte normale concentraties waren: 0,09°/o parathion spuitpoeder 25%>, 0,15% chloorbenside spuitpoeder 20°/o en 0,15"/o Kelthane spuitpoeder 18%>. De objecten 1 t/m 6 kwamen in
drievoud voor, de objecten 7 en 8 in tweevoud. De bestrijding van schurft en appelmeeldauw
werd uitgevoerd met captan en Wepsyn 155 WP; fruitmot en bladrollér werden bestreden met
carbaryl. Geen van deze middelen bezit werking tegen fruitspint. De bespuitingen met acariciden
werden uitgevoerd met een motorspuit, alle overige bespuitingen met een nevelspuit.
De belangrijkste resultaten van deze proef kunnen als volgt worden samengevat:
1. Na 4 toepassingen van parathion in normale concentratie was een duidelijke toename van
resistentie tegen dit middel waar te nemen.
2. Indien afwisselend tweemaal met parathion en tweemaal met chloorbenside werd gespoten,
kon ook een toename van resistentie tegen parathion worden aangetoond.
3. Bij gemengde toepassing van beide middelen werd geen toename van resistentie waargenomen.
4. Toepassing van de halve concentraties, afwisselend en gemengd, leidde tot dezelfde resultaten
als toepassing van normale concentraties.
5. De gevoeligheid voor chloorbenside en Kelthane onderging geen verandering.
Bij de beoordeling van deze resultaten dient er rekening mee te worden gehouden, dat in 1961
op dit perceel reeds een geringe mate van resistentie tegen organische fosforverbindingen aantoonbaar was. De ontwikkeling van deze resistentie is door toepassing van parathion waarschijnlijk gestimuleerd, terwijl deze niet gecompenseerd kon worden door afwisselende toe-
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passing van middelen uit andere groepen. Indien parathion echter gemengd met een ander type
middel werd gespoten, nam de mate van resistentie niet toe. Vermoedelijk is dit verschil te
verklaren door aan te nemen, dat bij de gemengde toepassing de gehele populatie (zomereieren
en alle andere ontwikkelingsstadia) wordt bestreden, terwijl bij afwisselende toepassing slechts
bepaalde ontwikkelingsstadia worden aangegrepen. Voorlopig echijnt de conclusie gerechtvaardigd, dat afwisselend gebruik van acariciden uit verschillende groepen niet kan verhinderen
dat resistentie tegen de gebruikte middelen ontstaat.
In de praktijk is de situatie nog ingewikkelder doordat behalve acariciden ook meeldauwbestrijdingsmiddelen met acaricide werking worden gebruikt, waardoor nog een extra selectiefactor aanwezig is.
BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMJIT
De inventarisaties over het voorkomen van verschillende soorten roofmijten werden voortgezet.
Hierbij werd niet alleen gelet op het voorkomen van roofmijten, maar ook op het aanwezig zijn
van fruitspintmijten en andere prooidieren. De meeste waarnemingen werden verricht aan de
hand van bladmonsters, maar in enkele gevallen werden ook tak- en schorsmonsters onderzocht.
In een enkel geval werd de bodemvegetatie in het onderzoek betrokken.
AFNAME VAN HET AANTAL ROOFMIJTEN IN DE WINTER
Vergelijking van de populatiedichtheid van roofmijten in de herfst met die in het daarop volgende
voorjaar op dezelfde bomen, geeft steeds een opvallende afname der aantallen roofmijten gedurende de wintermaanden te zien. Bij onze waarnemingen gedurende de wintermaanden, waarbij
de op de boom van nature voorkomende overwinteringsplaatsen (schorsschubben, vastgesponnen
blaadjes e.d.) werden verzameld, bleek dat in de aantallen roofmijten per overwinteringsplaats
geen grote verschillen gedurende de winter vielen waar te nemen. Wel was het opvallend dat het
aantal overwinteringsplaatsen, vooral de vastgesponnen blaadjes, gedurende de wintermaanden
sterk verminderde. Deze afname was het gevolg van verwering door regen en wind. Op grond van
deze waarnemingen was het denkbaar dat de afname van het aantal roofmijten gedurende de
winter niet het gevolg is van sterfte, maar van het verdwijnen van de schuilplaatsen.
Gedurende het seizoen 1961-1962 werd nagegaan of het aanbrengen van kunstmatige schuilplaatsen in de herfst een gunstige invloed had op de aantallen roofmijten in het daaropvolgend
voorjaar. In het perceel „Loverendale" te Serooskerke werden daartoe in september 1961 op
vier bomen een aantal jute strookjes om takken bevestigd, terwijl een andere groep van vier
bomen als controle diende. In het voorjaar 1962 werden per boom bladmonsters verzameld,
en daarop werden de aanwezige roofmijten geteld. De resultaten staan vermeld in tabel 33
(blz. 86).
Uit tabel 33 blijkt, dat de bomen in 1961 een gelijkwaardige bezetting met roofmijten hadden.
Uit de waarnemingen in mei en juni 1962 bleek, dat het groter aantal overwinteringsplaatsen
inderdaad een gunstig effect op de populatiedichtheid der roofmijten te zien gaf. De conclusie,
dat het afnemen van het aantal roofmijten gedurende de wintermaanden het gevolg is van vermindering van de overwinteringsplaatsen lijkt dus gerechtvaardigd.

85

Tabel 33. Invloed van kunstmatige schuilplaatsen op het aantal roofmijten
Table 33. Influence of artificial hibernating sites on the number of predatory mites
Aantal roofmijten per 200 bladeren
Number of predatory mites per 200 leaves
Datum van waarneming
Date of observation

September 1961
m e i 1962
j u n i 1962

Op bomen met banden

Op bomen zonder banden

On trees with sack-bands

On trees without sack-bands

576
390
436

508
162
228

DE VERDELING VAN ROOFMIJTEN EN FRUITSPINTMIJTEN OVER DE BLADEREN
Om na te gaan of er een kwantitatief verband bestaat tussen het voorkomen van roofmijten en
fruitspintmijten werd de verdeling van roofmijten en spintmijten over de bladeren van éénjarige
scheuten onderzocht. Uit voorgaande waarnemingen was gebleken, dat roofmijten volgens toeval over de bladeren verspreid zijn, indien deze waarnemingen werden verricht aan bomen die
weinig groei vertonen, waarbij dus de bladhoeveelheid gedurende een vrij lange tijd min of
meer constant is. Om beter geïnformeerd te geraken over het zoekgedrag van de roofmijten
werd nagegaan hoe de verdeling is over de bladeren van éénjarige scheuten, dus op plaatsen
waar de bladhoeveelheid gedurende een vrij lange periode toeneemt in aantal en oppervlakte.
Waarnemingen op drie tijdstippen in de zomer, namelijk in mei, juli en september toonden aan,
dat de verdeling van de roofmijtenpopulatie de bladontwikkeling nauwkeurig volgt. Hieruit
blijkt, dat alle delen van deze scheuten evenveel kans hebben door roofmijten bezocht te
worden.
Daarentegen bleken fruitspintmijten in het voorjaar en in de zomer voorkeur voor de basisbladeren te vertonen. Later in het seizoen was de verdeling van de fruitspintmijten over de
bladeren meer gelijkmatig. Het verschil in verdeling van de populaties over bladeren van
verschillende rangorde in juli blijkt uit de afb. 16 (blz. 87) en afb. 17 (blz. 87).
INVLOED VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP ROOFMIJTEN
In laboratoriumproeven werd de invloed van enkele bestrijdingsmiddelen op de eiproduktie van
roofmijten nagegaan. Hiertoe werd één roofmijt (Typhlodromus tiliae OUDMS.) in een kooitje
gebracht op appelblad, dat voordien met het te onderzoeken middel was behandeld. Tien larven
van M. ulmi werden als voedsel gegeven. Dagelijks werd de eiproduktie nagegaan, en zo nodig
werd de voedselvoorraad aangevuld. De resultaten van deze proeven zijn vermeld in tabel 34
(blz. 88).
Uit tabel 34 blijkt, dat de mijten uit de onbehandelde serie het hoogste aantal eieren hebben

gem.aantal M.i
M. uimi
bladgrootte

/\./'\

fb. 17. Verdeling van fruitspintmijtenover bladeren van verschillende
niveaus in éénjarige
scheuten van Bramley's
Seedling, 16 juli 1962.
ig. 17. Distribution
of fruit
tree red spider mites
on leaves at various
levels on one year old
shoots. Leaf no. 1 is
the basal leaf. Date of
observation
16 July
1962; variety:
Bramley's Seedling.

/../

/'\
rangorde der bladeren

gem. aantal r o o f m i j t e n
roofmijten
Dladgrootte

•W

V,

fb. 18. Verdeling van roofmijten over bladeren
van verschillende rangorde aan éénjarige
scheuten van Bramley's
Seedling op 16'juli 1962.
ig. 18. Distribution of predatory mites on leaves at
various levels onone
year old shoots. Leaf
no. 1is the basal leaf.
Date of observation 16
July
1962; variety:
Bramley's Seedling.

V.
rangorde der b l a d e r e n
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Tabel 34. Invloed van bestrijdingsmiddelen op de eiproduktie van roofmijten
Table 34. Influence of four pesticides on the egg-production of predatory mites
Middel en concentratie

Gemiddelde aantal eieren per mijt na 20 dagen

Material and concentration

Mean egg-production per mite during a 20-day period

0,10% Fenson 5 0 %
0,15% Chloorbenside 2 0 %
0,15% Captan 5 0 %
0,10% Wepsyn 155 WP
Onbehandeld / Untreated

14
18
22
17
24

gelegd, gevolgd door de met captan behandelde serie. De overige series hadden een duidelijk
geringere eiproduktie. Deze geringere eiproduktie is in overeenstemming met resultaten in veldproeven in 1961; ook toen werd na toepassing van verscheidene middelen een verminderde eiproduktie v/aargenomen.
Ook in het veld werd de invloed op de roofmijten nagegaan van de fungiciden captan en Wepsyn
155 WP, van de insekticiden isolan en carbaryl en van het acaricide Tedion. De proef vond
plaats op Yellow Transparent waarop veel fruitspint maar geen roofmijten voorkwamen. De
roofmijten werden daarom kunstmatig aangebracht door jute vangbanden, waarin zich veel
roofmijten bevonden, om de takken aan te brengen. Door wekelijkse tellingen kon worden
vastgesteld, dat de bovengenoemde middelen ook in het veld niet schadelijk waren voor roofmijten.
PROEFVELD KLOETINGE

Op het proefveld Kloetinge werd het onderzoek in 1962 voor het vierde jaar voortgezet.
De proefopzet is een zodanig spuitschema te volgen, dat de natuurlijke vijanden van de verschillende schadelijke insekten en mijten niet nadelig beïnvloed worden. Voor een overzicht
van de uitgevoerde bespuitingen wordt verwezen naar het verslag van Drs. D. J. DE JONG
(blz. 74). Door regelmatige tellingen wordt de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt en
eventuele roofvijanden daarvan gevolgd.
Ook in 1962 bleek het weer goed mogelijk te zijn met een betrekkelijk eenvoudig spuitschema
de fruitspintbestrijding zowel in perceel G als in perceel N goed te doen slagen. Op perceel N
werd hiertoe op 18 mei en 2 juni gespoten met chloorbenside, op 28 juni met parathion en op
13 juli met malathion. De beide laatste behandelingen waren in eerste instantie bedoeld ter bestrijding van insekten. Bovendien werd ter bestrijding van appelmeeldauw 11 maal met Karathane geneveld. Op perceel G werd hetzelfde schema uitgevoerd met uitzondering van de
bespuitingen met parathion en malathion. Ook hier slaagde de fruitspintbestrijding uitstekend.
Een verhoging van de populatiedichtheid van natuurlijke vijanden kon echter ook in 1962 niet
verwezenlijkt worden. De kunstmatige infecties, die in 1962 werden uitgevoerd, slaagden wel,
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maar de roofmijten verdwenen direct nadat in 1962 met de toepassing van Karathane was
begonnen.
Roofwantsen werden in redelijke aantallen aangetroffen in bladluiskolonies. Daar deze roofwantsen behalve bladluis ook fruitspint als prooi aanvallen, werd de ontwikkeling van deze
wantsenpopulatie gevolgd. Het bleek daarbij dat, toen de bladluisbestrijding met isolan werd
uitgevoerd, de roofwantsen door dit middel niet nadelig werden beïnvloed. Door de bestrijding
van de bladluis verdwenen roofwantsen echter, vermoedelijk tengevolge van voedselgebrek. De
hoeveelheid fruitspint op deze bomen was vermoedelijk te gering om deze roofvijanden in
leven te houden.
PROEFVELD „THEDINGSWEERT" BIJ TIEL
De opzet van dit proefveld is in beginsel dezelfde als van het bovenbesproken proefveld
Kloetinge. Dr. H. H. EVENHUIS, van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
te Wageningen, verricht op dit proefveld waarnemingen over insekteplagen en hun parasieten;
de samensteller van dit verslag verrichtte onderzoek naar het voorkomen van het fruitspint en
zijn roofvijanden.
Ook op dit proefveld bleek, dat zowel in het G- als het N-perceel een goede spintbestrijding
mogelijk was met een betrekkelijk eenvoudig spuitschema. Dit schema bestond uit toepassing van
chloorbenside vóór en na de bloei en het nog niet in de handel zijnde meeldauwbestrijdingsmiddel Bayer 4964 gedurende de zomermaanden. Ook hier kwamen in het G- en N-perceel geen
roofvijanden van enige betekenis voor.
In het proefveld Thedingsweert komt een onbehandeld gedeelte voor, waarin ook waarnemingen
over de fruitspintmijt en zijn roofvijanden werden verricht. Het bleek, dat het aantal soorten
roofmijten toeneemt, terwijl ook het aantal exemplaren van verschillende soorten toename vertoont. Steekproeven toonden aan, dat er een verband kan bestaan tussen roofmijten in de ondergroei (braam en brandnetel) en die op de vruchtbomen.
TOETSING NIEUWE MIDDELEN
In 1962 werden weer enkele nieuwe middelen in het onderzoek opgenomen. Van deze nieuwe
middelen is een middel op basis van indopol-polybuteen het meest opvallend. De werking berust niet op dodende werking doch op kleefkracht. Hierdoor worden de larven vastgehouden en
deze sterven dan vrij spoedig. Nader onderzoek zal moeten aantonen of dit type middel voor de
praktijk mogelijkheden kan bieden. Andere middelen bleken geen verbetering van de bestaande
middelen te zijn.
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prooidieren, b.v. luizen. Het is niet uitgesloten dat voor een volledige ontwikkeling en voor een
normale voortplanting van de roofwantsen in het algemeen een zekere variatie in het voedsel
noodzakelijk zal zijn.
De oriënterende waarnemingen in dit seizoen zullen in het laboratorium verder moeten worden
uitgebreid, terwijl de resultaten van de laboratoriumproeven nog in het veld getoetst moeten
worden.
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RESEARCH STATION FOR OUTDOOR FRUIT CULTURE
ANNUAL REPORT 1962
SUMMARY

THE EXPERIMENTAL ORCHARD AT WILHELMINADORP
The spring and summer of 1962 were characterized by abnormally low temperatures. Picking of
the plum variety Early Laxton started in 1962 on 7 August 25 days later than in 1961.
An unexplained, heavy fruit drop occurred on some pear varieties in October.
The rainfall at Wilhelminadorp between May and August was below normal (Table 1, p. 17),
although the total precipitation in 1962 reached the normal value (690 mm).
Tillage field trial. The 1952 to 1962 results of a trial on reversing a soil profile to a depth of
1 m are summarised in Table 2 (p. 18). It appeared that on the reversed profile Golden Delicious
yielded 1117 kg more over the 10 year period than on the original profile. This meant an
increased yield of 87,465 kg per ha over 10 years.
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, both on M I X and M;II. 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. 20). The yields per tree and the accumulated yield
per ha are shown in Table 4 (p. 21). When considering the yields per tree in Table 4, the
differences in plant distances should taken into account. It appears from Table 4 that in 3 out
of 4 rootstock-variety combinations the free hedge had the highest production. However, the trees
of the free hedge of Golden Delicious showed already symptoms of exhaustion: growth was insufficient and the quality of the fruits deteriorated. The free hedges of Cox's Orange Pippin
remained outstanding. The yield of the regulated hedge was also higher in 3 out of 4 rootstockvariety combinations than the yield of the spindle bush. The trees of the regulated hedge show
no symptoms of exhaustion as yet.
Pruning, growth, and fruit bearing. An experiment concerning the influence of pruning and
fruit bearing on the growth of Winston on M IX has been continued. The results of this
experiment in the years 1959 through 1962 are given in Table 5 (p. 22).
It appeared again that shoot growth was not very much influenced by pruning (compare
treatment 1 with 3, and 2 with 4). Comparison of treatment 1 with 2 and 3 with 4 indicates
that the greater the fruit bearing the stronger the retardation of growth. It is further demonstrated that unpruned young trees give a higher production than pruned ones.
A renewed attempt was made to analyse the response of fruit trees to pruning by testing the
so-called pruning rules of Koopmann. The experiment was carried out on the 1-year central
leaders of vigorously growing 5-year old pear trees (Bon Chrétien Williams on quince A with
intermediate stock of Beurré Hardy). The four treatments were: no pruning, removal of iU,Va
of 3/i of each leader. Pruning occurred in February 1961.Measurements of the growth of terminal
shoots, the numbers and mean length of new laterals and total new shoot-growth were made in
January 1962 (Table 6, p. 25). As can be seen from Table 6, the longest terminal shoots were
obtained after removal of 1Uto Va of the 1-year old twig. This does not agree with Koopmann's
pruning rule according to which the longest terminal shoot occurs after pruning back to 3/10
of the length of the twig. The disagreement is possibly due to the very vigorous growth of the
experimental trees, as a result of which the buds formed last did nog reach full maturity.
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It appears from Table 6 (column Y) that the quantity of new shoot-growth was largest when
the twigs were not pruned. This is of importance for rearing young trees.
Chemical fruit-thinning with carbaryl. A field trial was undertaken to test the thinning properties of the insecticide carbaryl (containing 50°/o N-methyl naftyl carbamate). The trial was
carried out on James Grieve, Cox's Orange Pippin, and Golden Delicious. Sprays containing
0.15% carbaryl were applied 14, 21 and 28 days after full bloom, i.e. for James Grieve and
Cox's Orange Pippin on 5 June, 12 June, and 19 June respectively; Golden Delicious was sprayed
on 12 June, 19 June, and 25 June respectively. A comparison could be made with unthinned
trees and hand-thinned trees (immediately after 19 July). The results of the various treatments
are given in Table 7 (p. 27). It is concluded that 0.15°/o carbaryl has thinning properties on
apple fruits when applied 14 to 21 days after full bloom. However, spraying with 0.15°/o carbaryl
resulted in over-thinning and therefore cannot be recommended.
THE EXPERIMENTAL GARDEN FOR SMALL FRUIT AT KAPELLE-BIEZELINGE

The year 1962 was, especially in the spring, a cold one. The low temperatures delayed the
time of harvest by ± 5 weeks. As a matter of fact, the crop was not damaged by spring frost.
The prices obtained at auction sales were excellent (Table 8, p. 31), and much better than in 1961.
Strawberries. The results of a variety trial (Table 9, p. 32) showed that the varieties Talisman,
Vola, Siletz, Senga Sengana, and Redgauntlet were very good. Vola seemed especially promising.
Covering the ground with black plastic resulted in advancing picking by 5 days and increased
yield (33.5 kg/are), which meant a profit of ƒ 82.00/are, (Table 10, p. 32).
Raspberries. The results of the Scottish method (tussock culture) are compared with those of
the Dutch method (row culture) in Table 11 (p. 34).
Red currants. The yield from the Jonkheer van Tets variety grown in hedges was, as in 1961,
greater than that of the same variety grown in bushes. The Fay's Prolific variety is unsuited to
hedge culture, its growth vigour being too poor.
Black currants. As in 1961, grass cover with black currants caused a lower yield than clean
cultivation (Average production 1961 and 1962: grass cover 44 kg/are — clean cultivation 63 kg/
are).
Blueberries. The development of the blueberries on the experimental plots in the country left
little to be desired. The prices brought by the fruit were very good (ƒ 1.90—ƒ2.84/kg). The
results of the two variety trials are given in Table 14 (p. 40). The processing value of the
blueberry varieties are given in Table 13 (p. 37). More attention should be paid to the physical
condition of the soil, since crop vigour seems to be highly dependent on the air supply in the
subsoil.
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THE SMALL FRUIT ADVISORY COMMITTEE

The following national subjects, work on some of which has already been started, were brought
up for study: Breeding of strawberries; improvement of planting material of red and black
currants by selection; processing of varieties of strawberries, raspberries, blueberries, loganberries and blackberries; growth of red currents in hedges; cold storage of strawberry plants.
SOIL RESEARCH

Soil management. In a soil management experiment at Wilhelminadorp the results of three soil
treatments: clean cultivation, grass strips between the tree rows, and grass cover, combined
with three nitrogen dressings and on half of the plots sprinkling irrigation are compared
since 1960.
On the grass plots, nitrogen deficiency in 1960 caused a considerably reduced percentage of fruit
buds in one year-old shoots in 1961, followed by a much stronger blossoming in 1962. This
biennial effect on flower-bud formation was much less perceptible on plots where the nitrogen
nutrition had been relatively adequate since 1960 (clean cultivation, grass strips). The percentages
of fruit-buds on young Golden Delicious shoots from plots with clean cultivation, grass strips,
and grass were 72, 60, and 18 respectively. In 1962 these figures were 32°/o, 38% and 65°/o.
The somewhat higher yield on trees in grass (Table 15, p. 44) must be attributed to the biennial
effect. Sprinkling on this shallow-rooted „plaat"-soil had distinctly favourable effect on the
yield of Golden Delicious. Cox's Orange Pippin did not show this effect since many of these
trees were heavily damaged by canker and hares. The soil management systems and the
sprinkling influenced the occurrence of russeted Golden Delicious fruits. Scald on Golden
Delicious apples held in cool storage during the winter of 1961-1962 was much more severe on
fruits from clean-cultivated plots than on fruits from grass plots. Root-development studies
carried out in this experimental field showed more concentrated rooting under the clean cultivated parts of the grass strips system as compared to the grass part. More roots were also
found under grass heavily fertilized with nitrogen thans onder grass were nitrogen dressings
were omitted. More worm holes were also found under the clean-cultivated parts of the grass
strips system and under the fertilized parts of grass where nitrogen was placed in bands (Fig. 8,
p. 46). This phenomenon is undoubtedly connected with the fact that, owing to the mowing
system, grass mulch is mainly deposited on these strips along the tree rows.
Grass strips consisting of various grasses and grass mixtures are compared in a young pear
orchard at Wolphaartsdijk. Soil testing 4 weeks after application of 80 kg nitronen per ha on the
grass strips showed very low nitrate contents, indicating that 80 kg nitrogen per ha had been
consumed by the grass cover during four weeks in April. Moisture determinations on May 10th
showed extra moisture consumption by grass, equalling on the average, 38 mm of rainfall.
Yield and nitrogen content of leaves of Conference pears in a nitrogen fertilization experiment
at Heiningen showed a maximum response to 500 kg nitrogen per ha on plots that were grassed
down in 1961 and to 375 kg nitrogen on plots were grass had been sown in 1959.
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Time of nitrogen application. In an experiment with Golden Delicious on M IX in a deeprootingorchard with grass on marine clay soil at Heiningen, four periods of nitrogen application —
November, January, February, and April — are compared over three years. The yield, totalled
over three years (Table 16, p. 48), showed that under similar conditions nitrogen, especially
ammonium sulphate, should be given early, viz. in November—January. Early application,
resulting in deep penetration of nitrogen into the root zone (Table 17, p. 49), may reduce the
competition for nitrogen by the grass.
Similar experiments were carried out, on sandy soils at Gasselte and Rolde (Dr.). Owing to
heavy rainfall during the winter of 1961/1962, nitrogen given in November and January was
strongly leached out on these permeable soils. In 11 orchards in Zeeland, extensive monthly
soil testing of samples from different profile depths was carried out in order to study the process
of nitrogen penetration caused by rainfall. Dressings given in March or later showed limited
penetration, 60°/o of the nitrogen remaining in the upper 20 cm of soil during the growing
season.
Pot experiment with nitrogen on rootstock M XI. In a pot experiment with rootstock M XI,
nitrogen was given during different periods and eventually removed by leaching after certain
periods of uptake. Differences in nitrogen uptake were reflected in differences in leaf colour
within two weeks. Nitrogen consumption was at a maximum during June and July, whereas
the uptake of nitrogen was considerably lower during May and August. Part of the nitrogen
necessary for the growth of young shoots and leaves originates from nitrogen-resources in the
older parts of the plants.
Shoot production depends mainly on nitrogen uptake during May, June, and July.
Iron chlororis. Lime-induced iron chlorosis in pears was satisfactorily controlled by the application of chelate Fe-138 (Fe-EDDHA) in amounts varying from 36 to 72 grams per 6 m 2 per
tree in March. Application in June may also be effective, but at that time great quantities of
water should be added in order to promote sufficient penetration of chelate into the root zone.
Plant analysis. The influence of biennial fruit-bearing on the chemical composition of Laxton
Superb leaves was studied on 51 trees yielding 0-36 kgs per tree. Mean fresh weight of the
leaves decreased from 0.98 gram for non-bearing trees to 0.32 gram for trees bearing the
maximum amount of fruit. At the same time, nitrogen content showed a relative increase of 22 °/o
and phosphate, magnesium and calcium contents of 41%>, 24°/o and 12°/o respectively.
The potassium content decreased by 13°/o. The mean length was 44 cm and 26 cm for nonbearing and bearing trees respectively.
The nitrogen content of leaves, bark, and wood of young Cox's Orange Pippin shoots was
determined at weekly intervals during July-December 1962 (Fig. 10, p. 53). During the period of
leaf shedding, 30°/o of the nitrogen present in the leaves of young shoots during the summer is
transported back into the tree, mainly into the bark of young shoots and older branches.
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RESEARCH O N WEEDKILLERS

Apple. Because application of dalapon in spring is too dangerous, a test with some new
herbicides was carried out. Orga-414 (amitrol + simazin), AAkarzol (amitrol + diuron), and
Weedazol-TL (amitrol + simazin), gave good control of all weeds present during spraying. In
addition, germination of new annual weeds was prevented for a considerable time.
E.P.T.C. had no effect on couch-grass and other weeds. This was probably due to use of the
wrong method of mixing through the soil.
Golden Delicious on M IX, 5 and 10 years old, were not affected by these herbicides.
Strawberries. Simazin and Ciba-1983 had no damaging effect on strawberries after applications
in autumn or spring.
It appeared possible to use simazin for the control of annual weeds in runner-plants of strawberries. Amiben caused slight damage (Table 18, p. 55).
Raspberries. When sprayed in May, Casoron (dichlorobenzonitril) cannot be used for the control
of annual weeds under raspberries because this herbicide causes severe damage to the young
shoots. Weed control provided by Casoron was better than that from simazin (Table 19, p. 56).
Good couch-grass control was given by dalapon + atrazin. Both Garlon and amitrol-herbicides
caused severe damage to the raspberries (Table 20, p. 57).
Red currants. Annual weeds can be controlled satisfactorily by Casoron 8-12 kg/ha, without
damaging the crop. Good couch-grass control was obtained from dalapon + atrazin.
Black currants. Annual weeds can be controlled satisfactorily by Casoron 8-12 kg/ha, without
damaging the crop. In 3 trials, good couch-grass control was obtained from dalapon + atrazin
(Table 21, p. 59).
Currant cuttings. In 1961it appeared that simazin can be used to control annual weeds in cuttings
of red and black currants sprayed directly after planting (Table 22, p. 60).
In 1962 a new test was carried out, according to which 3 kg simazin/ha gave the best average
shoot production and average number of shoots per cutting, while the average shoot length was
always greater with this treatment (Table 23, p. 61).
Wind-screen. In 2 year old wind-screen of poplar and willow, good control of couch-grass and
other weeds was obtained from the use of dalapon + atrazin and Weedazol TL + simazin
(Table 24, p. 62).
MYCOLOGICAL RESEARCH

Apple scab. Twelve experiments to test the curative action of fungicides affecting apple
scab were carried out on a semi-laboratory scale with captan, dithianon (= Delan), dodine, an
organic mercury compound (AAventa), thiram and some new fungicides. The curative action of
the organic mercury compound was the best in all tests. Second in curative efficacy was dodine.
In the amount of 0.1°/o of the compound, dithianon was as weakly curative as captan (0.25°/o

98

Orthocide 50). In 4 experiments on the „eradicant" action of several fungicides, an organic mercury compound (0.1°/o AAventa) and dodine (0.06°/o and 0.09°/o Melprex) appeared to be equally
effective.
Apple mildew. The first new mildew lesions on apple leaves were found in 1962 on 18 May on
the variety Perzikrode Zomerappel and on 24 May on Jonathan, the blossoming of Jonathan
having started on 13 May. The mildew infestation remained on a rather low level during the
whole year, due to a cold spring and summer.
This year, 31 greenhouse experiments were carried out in order to test the preventive and
curative properties of fungicides for apple mildew. The previously used test method was
perfected. It appeared from tests on preventive action that the lowest active concentration of
Karathane WP and Acricid (25°/o 2 sec. — butyl 4,6 dinitrophenyl 3,3 — dimethylacrylate) in the
method used was 6.25 ppm of the active ingredient. Phaltan appeared to have a better preventive action against apple mildew than thiiam and captan, but none of these fungicides in use
for scab control, has an important effect on apple mildew. In greenhouse experiments on curative action, Karathane WP gave complete control with 62.5 ppm active ingredient, even when
applied 92 hours after inoculation. This dosage was also the lowest active value for Karathane.
The curative action of Acricid and Bayer 4964 (25°/o SS — 6 — methylquinoxaline — (2,3) —
dithiocarbonate) was equal to that of Karathane 48 hours after inoculation.
Karathane and Acricid caused more injury to the petals of Golden Delecious after applications
during bloom than Bayer 4964, whereas Wepsyn 155 WP (5 — amino 1 — big —
(dimethylamido) phosphoril — 3 phenyltriazole) caused no injury to the petals. Bayer 4964, in
75 ppm active ingredient, caused severe burning of the leaves of Alnus glutinosa used as windbreak for an orchard.
Gloeosporium rot (Pezicula malicorticis ZELLER and CHILDS, Pezicula alba GUTHRIE). The
relative importance of Pezicula malicorticis and Pezicula alba as causal agents of Gloeosporium
fruit-rot was investigated between 14 December 1961 and 18 June 1962 on 108 samples of apples
and 12 samples op pears (Table 25, p. 68). In the storage season 1961-1962 Pezicula malicorticis was
more important than Pezicula alba. The latter seemed to be much more prevalent in cool storage
than in gas storage.
It was concluded from a preliminary orchard survey in 1961-1962 that spraying in late summer
and autumn with a suitable fungicide has more influence on the occurrence of Gloeosporium
fruit-rot in storage than the amount of infection-source in the orchard (Table 26, p. 69).
Inoculation experiments showed that the fruit can be infected in a very short (less than 1 hour)
period of being wet.
A field trial on the control of Gloeosporium rot proved the importance of spraying with a suitable fungicide in late summer and autumn at regular short intervals (Table 27, p. 72).
Collor rot (Phytophthora species). It was ascertained in 1962 that fungus isolations, made from
diseased bark of apple and pear in 1960 and 1961, were identical with Phytophthora
syringae
KLEBAHN.
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ENTOMOLOGICAL RESEARCH
Research into the possibilities of integrated control measures was continued in 1962. The field
trial at Kloetinge, using a commercial spray schedule on plot N for comparison with a selective
one on plot G, has been continued. This year, in plot G the selectivity as to useful insects, was
somewhat better; the caterpillars were controlled by Bacillus thuringiensis and liberated eggparasites of the genus Trichogramma. As in all other field experiments, the activity of Trichogramma was suppressed by unfavourable weather.
The 1962 harvest in plot G was larger than in plot N (Table 28, p. 75) while the fruit quality
in plot N was slightly better (Table 29, p. 76). The population density of the Tortricids and
the parasitism of the caterpillars were measured on several dates. The parasitism of the
caterpillars reached a top in August (16.7 %).
It has been mentioned already why the egg-parasites of the genus Trichogramma were much
suppressed in their activities in the field experiments against Cacoecia rosana (spring) and
Adoxophyes reticulana (summer). Only the endemic Trichogramma population showed an
increase in the spring in an orchard trial in the Betuwe. The egg-parasites were labelled with
radioactive phosphorus 32 by feeding them with radioactive honey. Sitotroga eggs parasitized
by these labelled Chalcidids also became radioactive. It is our intention to apply radioactive
tracers in the population-dynamics research with Tortricids and parasites.
Preparations based on Bacillus thuringiensis as well as nuclear polyhedra have been tested on
caterpillars of Adoxophyes reticulana. The virus proved to be lethal for the young caterpillars.
Some trials were carried out relating to local difficulties in the leaf-roller control in the
Betuwe. There was no indication for resistance in Adoxophyes
reticulana.
The residual effect of DDT, Guthion, and carbaryl was tested. The toxic effect of the carbaryl
residue on young larvea of Adoxophyes reticulana was not as long lasting as that of DDT and
Guthion.
Because the timing of the hatching of the first eggs is often very difficult, a method has been
developed to fix this moment for Adoxophyes reticulana. The method, based on temperature
sums, has been compared with observations in the orchard; there appeared to be a very good
agreement between the two methods.
Phytophagous bugs. In some orchards in the central and northern part of the Netherlands
damage by bugs is caused during the period from the end of June through July. Detailed observation showed that this damage was done by adults of Lygus pabulinus L. This type of
damage is exceptional, because the larvae of the first generation of this species usually cause
damage to the host plants on which the winter eggs were deposited.
ACAROLOGICAL RESEARCH
Resistance to acaricides of the fruit tree red spider mite (Metatetranychus ulrai KOCH). Resistance
to ovo-larvicides (chlorobenside, chlorofenson, and fenson) developed in some orchards. Field
trials showed that in some cases the ovo-larvicide tetrasul was able to control these strains.
The difference between the results of chlorobenside and tetrasul was caused by the difference
in the effect via the adult females on the summer eggs deposited by these females on treated
and untreated leaves and the difference in ovicidal effect of both acaricides (Table 30, p. 82;
Table 31, p. 82; Table 32, p. 82).
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The application of four sprays of parathion on a population which was slightly resistant to this
material increased the resistance considerably; when two sprays of parathion were alternated
with two of chlorobenside, the resistance to parathion also increased.
The resistance to parathion was not increased by the application of two combined sprays of
parathion and chlorobenside. The susceptibility to chlorobenside was not altered after the two
single sprays or the two combined sprays of this acaricide.
In practice, the application of ovo-larvicides in the spring, following by apple mildew fungicides with acaricidal action and Kelthane at the end of season, gave good results.
Biological and chemical control of the fruit tree red spider mite.
Investigations into the population movements of the predatory mite Typhlodromus tiliae OUDMS
showed that the decrease in numbers of mites during the winter is mostly due to the abrasing
of hibernating sites. Supplying the trees with artificial shelters (sack-bands) had a positive effect
on the numbers of mites present during the following spring (Table 33, p. 86).
The distribution of prey and predatory mites along one year old shoots showed that the predatory mites were distributed evenly over all the leaves throughout the summer, but the fruit tree
red spider mite showed a preference for the lower leaves in spring and early summer, their
distribution being more even at the end of the summer (Fig. 17 and 18, p. 87).
Laboratory and field trials showed that some pesticides had no adverse influence on the
population development of predatory mites.
Research into the possibilities of integrated control was continued in the experimental orchards
Kloetinge and „Thedingsweert" during 1962. The populations of the fruit tree red spider
mite were low in both orchards due to the application of chlorobenside and apple mildew
fungicides with acaricidal effect. Predators were seldom encountered throughout the entire
season.
Artificial infection of predatory mites succeeded, but the application of Karathane killed off
all the mites.
Preliminary tests with indopol-polybutenes showed some effect, but further research into
methods of application is needed.
BIOCOENOTIC RESEARCH
In the integrated control of pests in fruit-growing an attempt is made to apply a selective spray
program which will kill only the pest and not the beneficial organisms. In this connection it is
very important to know to what level the population density of the pest, i.e. Metatetranychus
ulmi, may be reduced. If the number of the remaining phytophagous mites has become too small
the predators namely will either die from lack of food or leave the trees. This season some
experiments have been carried out to study the minimal quantity of adult M. ulmi mites needed
for the development and maintenance of 8 species of predatory bugs.
In small plexiglass cages (Fig. 19, p. 91) both the larvae and the adults of the predators were
fed on 3, 5, 8, or 10 mites per day. Eevery 24 hours the number of killed mites were recorded
and new specimens were added to make up the original number.
Under the prevailing laboratory conditions the Anthocorids gave the best results. The larvae
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as well as the adults remained alive for a long time, even on a a diet of 3 and 5 mites per
day. However, very young larvae of Anthocoris nemorum grew into adults only on a diet of
8 and 10 mites per day. This was the same for Atractotomus mali, but here the longevity of
this Mirid and the number of killed mites was much smaller. As for Malacocoris chlorizans,
larvae grew into adults at all four quantities of food when they were exposed to these numbers
in the third or fourth instar.
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Ir. G. S. ROOSJE:
Dauw en mist in verband met infectie door appel- en pereschurft. De Fruitteelt 1962, 52 (15):
462-463 en De Fruitwereld 1962, 7 (15): 21.
Powdery mildew of apple (Podosphaera leucotricha). Results of 1961 Fungicide-Nematocide Tests:
47.
Vom Kernobstbau in den U.S.A. Der Erwerbsobstbau 1962, 4 (7): 130-133.
Spuit tegen „Gloeosporium"-rot door tot 10 dagen voor de pluk. De Fruitteelt 1962, 52 (31):
973-975 en De Fruitwereld 1962, 7 (32): 4-6.
Phytophthora syringae, geïsoleerd uit bast van appel en peer. Tijdschrift over Planteziekten 1962,
68 (4): 246-247.
The importance of short time intervals between sprays against apple powdery mildew. Proceedings British Insecticide and Fungicide Conference 1961, vol. 1: 185-196.
Ir. G. S. ROOSJE en G. TOORENAAR:
Chemische vruchtdunning met carbaryl. De Fruitteelt 1962, 52 (50): 1450-1453.
G. TOORENAAR:
Bodemverandering in de fruitteelt. Groenten en Fruit 1962, 17 (27): 961-962.
Rode mutanten. De Fruitteelt 1962, 52 (50): 1434—1435.
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