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Voorwoord
Inonzestrekenheeftdemensvanoudsnotebomengeplant.Zeleverden
degewaardeerdenotenengoedmeubelhout,terwijldegrotebomeneenaantrekkelijkelementinhetlandschapvormden.
Delaatstejareniserweereentoenemendebelangstellingvoorwalnotenteconstateren.Dezeinteressekomtineenenkelgevalvaneengrondeigenaardiemetnoteteeltzijngrondrendabelwilmaken.Meestalgaat
hetechteromdebeplantingvanerven,overhoeken,wegbermenendijken.
Vanwegedezebelangstellingenomnategaanofwalnotenwellicht
voordeberoepsmatigeteeltinonslandenigperspectiefkunnenhebben
isophetProefstationvoordeFruitteeltdelaatstejarenenigeaandacht
aanwalnotenbesteed.Inditboekjeisdevoornamelijkuitdeliteratuur
uitlandenalsFrankrijk,Duitsland,EngelandendeU.S.A.verzameldekennis,gerichtopdeNederlandsegroeiomstandigheden,bijeengebracht.Hieruitblijktdatinselectie-enveredelingsprogramma'sbetererassenzijn
verkregenvoorwatbetreftproduktieenkwaliteitvandenotenenwinterhardheidvandebomen.Hiervankangebruikwordengemaaktdoorzaailingonderstammenermeeteenten.Eenaantalrassenwordtookalinonsland
aangeboden.
Metnadruk zijgestelddaterinNederlandnagenoeggeenervaringen
zijnmetdemoderneteeltvanwalnoten.Deeconomischebenaderingberust
opeenzeerglobaleverkenning.Vooraloverhetproduktie-niveauende
verzamel-endroogkostenbestaanergweiniggegevens.
Hoeweldeauteurindeliteratuurookveelreceptenvoordehuishoudelijkeverwerkingaantrof,zijndezenietindezeteeltbeschrijvingopgenomen.Menraadplegedaarvoorkookboekenendergelijke.
Ditboekjeissamengestelddoordeheerdr.ir.S.J.Wertheim,hoofd
vandeafdelingTeeltonderzoekGrootfruitvanhetProefstationvoorde
Fruitteelt.Degegevensoverdeeconomischeperspectievenzijnontleend
aaneeneersteglobaleverkenningvanditterreindoordeheerJ.Goedegebure,deophetproefstationgestationeerdeonderzoekervanhetLandbouw-EconomischInstituutinDenHaag.
InaansluitingophetspraakgebruikindeNederlandsefruitteeltis
hierhetwoord 'ras'gebruikt,waarbotanischsprakeisvaneen'cultivar'.
Ditboekjeiseeneerstebundelingvangegevensvoordeteeltvanwalnoteninonsland.Deauteurhoudtzichaanbevolenvooropmerkingenen
aanvullingenvanlezers.
Tenslottespreekikdewensuit,datditboekjegaatbijdragenaande
verbeteringvandeteeltvanwalnotenenaandevergrotingvandeaanplantvannotebomeninonsland.
Ir.R.K.Elema
consulent/directeur

1. Inleiding
Eenoudgezegdebijonzeoosterburenluidt:'Ergaatnietsboveneen
eigenhuismeteennoteboomerbij'.Ditzaliedereenkunnenbeamendie
vannotenhoudt(envaneeneigenhuis,zekeromdateenwalnooteenflinketuinnodigheeft).Hetetenvannotenheeftietsinzichvanweelde.
DeEngelseuitdrukking 'Overthewalnutsandthewine'(=bijhetnagerecht)geeftditenigszinsweer.Hetzoubeterzijnwanneernotenmeer
'gewonekost'werden,geziendehogevoedingswaarde.Hetlijktdaarom
eengoedezaakdatNederland zelfmeernotengaatvoortbrengen.Ofdit
slechtsindetuinenvanliefhebbersofookinhetgrootdoorfruittelers
kangebeuren,iseenopenvraagdiezondernaderonderzoeknietbeantwoordkanworden.Hetnavolgendeisbedoelddekennisoverdeteeltvan
walnotentebundelen,zodatallebelanghebbendeninelkgevaleenleidraadhebben.
Dewalnootishiernietinheems,getuigedenaam. 'Wal'wordtnamelijk
teruggevoerdophetgermaanse 'Walsh'watvreemdofbuitenlandsbetekent.
Denaamheeftnietstemakenmetdeteelt.vannotenopstadswallen,zoals
vroegerwerdgedacht.MisschienisdesoorthierdoordeHomeineningevoerd.
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Afbeelding1.DeGewoneWalnootiseenprachtigeboomvoorhetlandschap;hier
bijeenKoord-Hollandseboerderij.

EenandereNederlandsenaamisokkernoot.Vroegrwasditokernooten
•oker'isafgeleidvan 'noker',watweerstamtvanhetlatijnse'nucarius',
eenafgeleidevan 'mix'(noot).Okkernootisdusinfeitedubbelop.
Deofficiëlenaamluidt Jugions regia. Jugions komtvan 'JovisGlans'
ofweleikelvanJupiter; regia betekentkoninklijk.
Inderdaadisdewalnooteen 'koninklijke'boom (afb. 1).DebesteNederlandsenaamlijktinnavolgingvanEngelandGewoneWalnoot.DenaamWalnootzondermeerkandangereserveerdblijvenvoorhetgehelegeslacht.
Deteeltvanwalnotenisinonzestrekensteedsbeperktgeweesttot
bomenrondboerderijenenhuizenentotstadswal-endijkbeplantingen.
Echtenotebeplantingenkwamenenkomennietofnauwelijksvoor.Deeerste
notentelerwasKareldeGrote,diedeteeltvoorschreefvoorzijnbezittingen,ookinonsland,zoalsdieteGennep (toenAsnapium).Misschien
moethetgeringevoorkomenvanGewonewalnotentoegeschrevenwordenaan
strengewinters.GevoeligeklappenkreegdeGewoneWalnootinNoordwestEuropaindebarrewintersvan1708-09,17^0,1879-80,1889-90,1928-29,
1938-39,1939-^0,I9U2-U3en 1955-56,toenvelebomendoorvroren.Daar
kwamtijdensdeeerstewereldoorlogbijdatnotebomenwerdengevorderd,
omdatmenhetwaardevollehoutnodighadvoorhetmakenvangeweerkolven!
Vanoudsiserinonzestrekenveelhandelinnotengeweest.Hierbij
hebbenzekerplaatselijkgeteeldemaarvooralingevoerdenoteneenrol
gespeeld.In 139^-95wordenalnotenperschipbijLobithingevoerd.
Doorvoerhandelwaserooksindsdietijd;inde Ihe eeuwbijvoorbeeld
vanHoornnaarEngeland.Inde15eeeuwwerden 'noeten'naappelsenperenalsbelangrijkstevruchtsoortbeschouwdendanookopmarktenverhandeld.Inde17eeeuwbrachtenFranseenSpaanseschepennotennaar
Amsterdam.Zoishetgebleven,notenwordennogsteedsingrotegetale
ingevoerduitwarmerestreken.
HetvoorgaandezoueropkunnenwijzendatdeGewoneWalnoothiereigenlijknietthuishoortendusbetermaarnietgeplantkanworden.Geziendeerfelijke'variatiebinnendesoortvanvorstgevoeligtotwinterhardisditechteronjuist.Doorgoederassenkeuzekunnenintegendeel
welmetsucceswalnotengeteeldworden.Ofdeteeltinwarmereoorden
gemakkelijkerverlooptisonzeker,daarvoorontbrekenvergelijkingen.
Weliszekerdatdehuidigebelangrijketeeltgebieden zuidelijkerliggen
danonsland (Turkije,Italië,Spanje,Frankrijk,Californie).Traditie
enzakenalsloonpeilkunnenhierbijechterookeenrolspelen.Inelk
gevalishetmogelijkgeblekeninonslandnotentetelen,alishetzekerdatnietallerassenevengoedzullenvoldoen.Wijzullenhetmoeten
hebbenvanwinterharderassendiebovendienlaatbloeien,omnachtvorstschadeaanbloemeninhetvoorjaarteontlopen.Inhetverledenisdaar
onvoldoenderekeningmeegehouden,omdatmentoenalleenzaailingenkende
enonvoldoendeopgenoemdeeisenkonletten.Hadmenbijtoevaleengoedeboomdankonmendezenietvegetatiefvermeerderen,wantdezetechniekisbijditgewasnognietzooud.DeimpopulariteitvandeGewone
Walnootisookveroorzaaktdoordeonhebbelijkeeigenschapvandezelfde
zaailingenlangtewachtenmetvruchtdragen.Ditkonzelfs 15tot20
jaarduren.Wanneerdeboomtenslottegingdragen,konblijkendathet
eenvroegebloeierwas;ongeschiktomdatdezemeerlijdenvannachtvorst
danlatebloeiers.Bovendienwistmeninhetverledenteweinigoverbestuiving,watbijdroegtotmislukkingen.
Menprobeerdevanallesomdevruchtbaarheidteverbeteren.Zoraadde
menwelaandestaminhetvoorjaarteslaan,bijvoorbeeldmeteensnoei-

mes.InEngelanddeedmenditonderhetdiscriminerenderijmpje:
'Awoman,asteak,andawalnuttree,
themoreyoubeat 'em,thebettertheybe.'
Alwerdinditrijmpjedebiefstuksomsdoordehondvervangen,helpen
deedhetniet.Ookhetuitdeboomknuppelenvandenoteninhetnajaar
werdwelaangeprezenalsdrachtverbeterend.Ookditiseenfabel.Deze
handelswijzeisintegendeelschadelijk,omdatveelwaardevolletwijgen
enknoppenwordenafgebrokenenvoordevolgendeoogstverlorengaan.
Metsucceswalnotentelenzalnaaststandplaatskeuze,afhangenvande
rassenkeuze,hetzorgenvooreengoedebestuivingennatuurlijkvangoedeteeltzorgen.

2. Plantkundige gegevens
Hetgeslacht Jugions (Walnoot)teltvelesoorten.Overhetjuisteaantalbestaatnogalwattegenstrijdigheid.EenkortgeledenschenenindelingvanManningvermeldt21soorten.
Walnoten zijnbladverliezendebomenofsomsstruikenmetonevengeveerde,aromatischebladeren.Debloemenzijneenslachtig;beidedemannelijkeenvrouwelijkekomenopdezelfdeplantvoor (eenhuizigheid).De
velemannelijkebloemen zijnverenigdinsmalle,hangendekatjesdieal
indenazomerindebladokselszichtbaarworden.Menvindtzeaanhet
eindvandescheuten.Bloembekleedselenenschutbladenen-blaadjesvormensameneen5-7lobbigeschub.
Devrouwelijkebloemen zijnmindertalrijk.Zestaaneindelingsop
eenkortescheutvandenieuwegroei.Hetvruchtbeginselisonderstandig
enbestaatuitgelobdebloembekleedselenvergroeidmeteenomwindsel
(bestaandeuitschutbladenen-blaadjes).Destijlisintweelangeteruggebogendelenvertakt.Devruchtiseenhardschaligenoot,omgeven
dooreendunneofvlezigebolster.DezespringtalleenbijdeGewone
Walnootopen.Voormeergedetailleerdebeschrijvingenvandesoorten
wordtverwezennaardeboekenvanBeanenKrüssmann (blz.73en7^)•
VanallesoortenisdeGewoneWalnootveruitdebelangrijkste.Hetis
alleendezesoortdiehetwaardisvoordevruchtenaanteplanten,althansinonsklimaat.
DeGewoneWalnootkantot30mhoogwordenenbeziteenbredekroon.Vele
vruchtrassenzijnechterveelkleiner.
Debladerenzijnmeestal20-30cmlang(somstot1*5cm)enverdeeld
in5-7blaadjes (somstot 13toe).Deeindblaadjes zijnhetgrootst.De
blaadjeszijnovaalofeivormig,kortgepuntengaafrandig.Beidebladkantenzijnkaal,metuitzonderingvankleinebosjeshaarindenerfoksels
aandebladonderkant.
Demannelijkekatjeszijn5-10cmlang (zieblz.12).Devruchtis
groen,glad,tot5cmindoorsnee.Deschaalisvariabelgegroefdendun
ofdik.Eenzeerdunneschaalbezitde 'Mezennoot'('NoyerMésange',
'NoyeràCoqtendre').Hierisdeschaalzodundatvogelserzeergemakkelijkdoorheenkunnenpikkenendekernopeten.Ditgebeurtoverigens
ookwelbijandererassen,vooralinjarendatdeschaalvormingnietgoed
is(blz. 25).
DeGewoneWalnootisreedszolangincultuurenoverzo'ngrootgebied,dathetnatuurlijkeverspreidingsgebiednietmetzekerheidbekend
is.MenneemtaandatdesoortthuishoortinZuidoost-Europa,tenzuiden
enoostenvandeZwarteZee,deHimalaya,Noord-Birma,Zuidwest-Chinaen
indebergenvanCentraal-Azië.
Desoortomvatvelevruchtrassen (blz.3^)eneenaantalsiervormen,
diehiernietbehandeldworden.Enkelevandezecombinerensierwaarde
metwaardealsvruchtboom,zoals 'Prepaturiens'(Struik-Walnoot,diesnel
draagtenuitzaadterugkomt),'Purpurea'(metroodblad), 'Rubra'(BloedWalnootmeteenrodekern,dieookzaadvastis)en 'Racemosa'(Tros-Walnootmetvruchtenintrossenvan 10-15bijelkaar).
AlleandereWalnoot-soortenstaanookalseetbaarteboek.Debelangrijkstedaarvanis Jugions nigra, deZwarteWalnoot,zogenoemdnaarde
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donkerebast.DegroteboommetzeerwaardevolhoutstamtuitNoord-Amerikaeniseenfraaieparkboom.IndeVerenigdeStatenkentmenervele
rassenvan.Devruchtenhebbeneentypische,daargewaardeerdesmaak.
Eennadeelisdatdeschaalzodikisendatdebolstervastomdeschaal
blijftzitten.
Ookvan Jugions cinerea, deGrijzeWalnoot,bestaanindeVerenigde
Statenvruchtrassen.DeAmerikanennoemendeze 'Butternut*îDesmaakis
sterkenolieachtig.DeIndianengebruiktendezenoten-doorhen'Wussoquat'genoemd-bijhunvoedselbereiding.InhetnoordoostenvandeV.S.
wordenboternotensamenmetesdoornsuikerverwerkttothetgewildeprodukt: 'Maple-butternutcandy'.Dejongevruchtkan,evenalsdievande
GewoneWalnoot,totpicklesverwerktworden.DeGrijzeWalnootiszeer
winterhard.Ookhierzijndenotenzeerhardenhebbeneenvastzittende
bolster.VoorbeidesoortenwordtnaderverwezennaarhetboekvanJaynes
(blz. Th).
Jugions hindsii, deNoordelijkeCaliforniscixe ZwarteWalnootofHinds
Walnootleverteenkleine,rondegladdenootmeteenhardeschaal.In
CaliforniewordtdezesoortalsstraatboomenalsonderstamvoordeGewoneWalnootgebruikt (blz.28). Desoortisookwelalsvariëteitvande
CalifornischeWalnoot, J. Calif'ornioa, beschreven.
DeTexaanseofKleineWalnootof Jugions miarooarpa, iseenkleine
boomofstruikdieweinigwaardeheeftalsvruchtboom.
AldezeNoordamerikaansesoortenkomeninEuropavoor.Ditgeldtniet
voortweesoortenmetvruchtendielocaalinMidden-enZuid-Amerikagegetenworden (J. boliviano en J. mollis resp.deBoliviaanseenGuatamalteekseWalnoot).WelkomeninEuropaenkelesoortenuithetverreoosten
voor,diealdaarookalsvruchtboomgelden.ZokentmeninJapanvande
Jugions ailantifolia
(deJapanseWalnoot)vruchtrassen.Ditgeldtook
voordeHartnoot,eenvariëteitvandeJapanseWalnoot {J.
ailantifolia
var. aordiformis).
DezelaatstewordtinJapanerggewaardeerd.Vandezenootbestondenverwachtingen,omdatzeintrossendragen.InEngeland
hebbendezeteleurgesteldomdatdedrachtdaarslechtwas.Erbestaanin
deVerenigdeStatenenCanadacultivarsvandezevariëteit. J.
ailantifolia endevariëteit aordiformis verdienenalsonderstamvandeGewone
Walnootnadereaandachtinverbandmethunverzwakkendeinvloedopde
groei.
DenotenvandeChineseWalnoot {Jugions oathayensis)
zijnwelvan
goedekwaliteit,maardoordedikkeschaalvanweinigwaarde.Dezesoort
ismoeilijkteonderscheidenvan Jugions mandsehurica, deMandsjoerijse
Walnoot,waarvandenoteninMandsjoerijegegetenworden.Sommigeplantkundigenaarzelendanookdezetweesoortentescheiden.Delaatstgenoemdeiszeerwinterhard.
HetisbekenddatdeWalnootsoortengemakkelijkkruisen.Zois Jugions
sinensis eenkruisingvan J. mandshuriaa x J. regia. Dezehybridelevert
eetbarevruchten,dievangoedekwaliteit zoudenzijn.Eenanderekruisingisde 'Paradox',eenweinigvruchtbarehybridetussen J. regia en
J. hindsii, dieveellijktopdeGewoneWalnoot.Evenalshetvaderras
wordtde 'Paradox'inCaliforniealsonderstamvoordeGewoneWalnoot
gebruikt.Verwarrendisdatdezelfdenaam••in.iljetoostenvandeVerenigde
Staten wordtgebezigdvoorelkekruisingtussendeGewoneendeZwarte
Walnoot.AndereAmerikaansehybridenzijn 'Burbank' {J. regia x J. Hind-

sii) en'Royal' {J. Hindsii x J.

nigra).

OpgemerktkanwordendatallesoortenenhybridenalsvruchtboomminderzijndandeGewoneWalnoot.Openkelesoortenwordtbijdeonderstammennogeventeruggekomen(blz. 28).
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3. Van bloem tot vrucht
DeGewoneWalnootisiênhuizigendraagtdusdemannelijkeenvrouwelijkebloemengescheidenaaneenboom.Demannelijkebloemenzijnverenigdinkatjesdieinvollelengtegemiddeld 10-11cmlangzijn.Elk
katjetelt 100-160bloemen.Deonderstezijngroterdandieaandetop
vanhetkatje.Iederemannelijkebloembestaatuiteenschutblad,bloembekleedseleneneenvariërendaantalmeeldraden (2-32).Bloemenaande
voetbevattenermeerdandieaandetop.
Elkemeeldraadbestaatuiteenkortehelmdraadmetdaaroptweehelmhokjes.Eenhokjebevatgemiddeld900stuifmeelkorrels,watmaaktdateenkatje
enmeernogeenheleboomonvoorstelbaarveelstuifmeelkorrelskunnenafgeven.Ditisookwelnodig,wantdeGewoneWalnootiseenwindbestuiver
enbijwindbestuivinggaatveelstuifmeelverloren.
Dekatjeswordenalvroegaangelegd.Zezijnalskegelvormigeknopachtigestructurenindebladokselstezienindezomerenherfstvoorafgaandeaandebloei.Zezijngoedteonderscheidenvandegeschubdebladknoppen (afb.2). Deontwikkelingvaneenkatjeisverdeeldinzogenaamdefenologischestadia;dezezijnweergegeveninafbeelding3.Eenkatje
isinnaturaweergegeveninafbeelding h.
Detemperatuurheeftveelinvloedopdeontwikkelingvandekatjesin
hetvoorjaar.Warmweerversneltenkoudweervertraagtdeontwikkeling.
Daardoorkandemannelijkebloeiperiodedoordejarennogalvariëren.
Strengevorstkandekatjesvernietigen.Stormkankatjesvandeboom
blazen.Vanzelfsprekend isditnadeligvoordebestuiving.
Katjesverschijnenpasnaeenaantaljaren,bijhetrasFranquettein
Frankrijkna6-7 jaar,bijNr.1397-8jaar.Dehoeveelheidkatjeswisselt
perras.FranserassenhebbenermatigveelenhetAmerikaanserasPedro
bijv.zeerveel.Volwassenbomendragenookkatjesdiezeerlaatbloeien.
Hetvrijkomenvanstuifmeelvanéénboomduurt8—1Udagen,hetmeeste
komtin5-6dagenvrij.Bijhogetemperaturenkanditvollebloeistadium
(Fm2inafb.3)nogkorterduren.Vrijgekomenstuifmeelis2-3dagen
kiemkrachtig.Dewindverspreidthetstuifmeelwelver,maarvooreen
doeltreffendebestuivingtochweernietzover.Injongebeplantingen
-metveelruimte-rekentmenop200m,involgroeideop 100mafstand.
Ditheeftgevolgenvoordehoeveelheidkruisbestuiversineenaanplant
(blz. 20).
Devrouwelijkebloemen-lateraangelegddandemannelijke- bevinden
zichingemendeknoppenaanheteindvandeéénjarigetwijgen.BijFranquetteisdeeindknopendeknopdaarondergemengd.BijCalifornische
rassenbevindenzichookvrouwelijkebloemenindaaronderliggendeknoppen,waardoor zeveelrijkerbloeien.Eengemengdeknopbevat 1tot3
vrouwelijkebloemeneneenbeginselvooreenbebladerdescheut.Daardoor
staandevrouwelijkebloemeneindstandigopeenkortejongescheut(afb.
5).Bepaalderassenbezittentrossenvrouwelijkebloemen (trosnoten).
DitkanvoorkomenbijdeNrs.26,139en286.Tot26bloemenpertros
zijngeteld.Trosvormingkanookvoorkomenbijeenraswaarditaanvankelijknietvoorkwam (EsterhazyII).
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Afbeelding2.I

TwijgvanBroadview:VS=vruchtsteel,
GK=gemengdeknop,BK=bladknop,MK
JG=jaargrens,BL=bladlidteken.
II
NootvanAdamsvanopzij:
VII
H•hoogte (lengte),D=
dikte,N•naad,IN•instulping,SP=stempelpunt,
NV=navel,GR=groef.
III NootvanAdamsvanvoren:
B=breedte,NL=naadlijst,
verderalsII.
VIII
NootvanAdamsvanonderen:
IV
codealsIII.
NootvanAdamsvanboven:
IX
SP=stempelpunt.
Kern
van
Adams
gelegen
zoVI
alsinII:PT=primaire
tussenschot,ST=secundairetussenschot,K=kern,
KL=kiemlob.

BR=bolsterrest,
=mannelijkeknop,
Openschaalhelftgelegen
zoalsinIII,linkerhelft
metkern,bijrechterkant
kerneruitgehaald,secundairetussenschot (ST)nu
goedzichtbaar,SCH=
schaal.
KerngelegenalsinII,ST
=ruimtevoorsecundaire
tussenschot.
KerngelegenalsinIII,
PT=ruimtevoorprimaire
tussenschot,K=kiem.
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Afbeelding3.Ontwikkelingstadiavandemannelijkebloeiwijze:
Amr=mannelijkkatjeindezomeraangelegd,rozegekleurdintegenstelling
totgroeneknop.
Amv=katjeietsgegroeidtot
_+0,5cm,nugroengekleurd.
Amg=katjegroeitnietmeer,
kleurgrijs,overwinteringsstadium.
Bm «katjezweltenverlengt
zichtot2cm.
Cm =katjestijf,schuinopgericht,groottevaneen
potlood,dekleurveranderdvangroenbruinnaar
heldergroen,bloembolletjesgoedteonderscheiden.
Dm =katjeverlieststijfheid,
wordthalfafhangend,bloembolletjesgaanuitelkaar.

Dm2

bolletjes losvanelkaar
enbeginnenteopenen,
katjehangt,
Em = bolletjegeheelopenen
beginscheidingmeeldraden.
Em2=Eindvandescheiding,
meeldradenbeginnentevergelen.
MeeldradengeheelgeelgeFm
kleurd,helmhokjesbeginnenteopenen (vanafde
voetvanhetkatje).
TotaleopeningvandehelmFm2
hokjes;meestestuifmeel
komtvrij.
HelmhokjesleegenverOn
kleurenbruin.
Meeldradengeheelverdroogd.
Gm2
Drogekatjevalt.
Hm

Afbeeldingwelwillend terbeschikkinggestelddoordr.E.Germain,
StationdeRecherched'ArbricultureFruitière,laGrandeFerrade,
Bordeaux,Frankrijk.
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Afbeelding !+.Mannelijke katjes vanhetWalnoteras Buccaneer.

Afbeelding 5.Vrouwelijke bloeiwijzevanhetWalnoteras Buccaneer.
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Afbeelding6.Ontwikkelingsstadiavandevrouwelijkebloeiwijze:
Af =Winterrusttoestand,knop
bedektdoorknopschubben.
Af2=Valvanhardeschubben
vandeeersteorde,knop
nogomgevendoorandere
halfvlezige,weiniggedifferentieerdeschubben.
Bf =Knopzweltop,debuitensteschubbengaanlosen
deonderliggendevoorbladenbedektmetwitdons
verschijnen,wol-ofeersteknopstadium.
Cf =Knopverlengtzich,nieuweschutbladen zichtbaar
evenalseindblaadjes,uitlopen.
Cf2=Knopgaatopen,schubben
enschubbladenspreiden
zichuit,deblaadjeskomenlos,eerstebloemen
komenlos.
Df =Knopopen,eerstebladeren
ontplooienenscheiden

zich,schubbenenschubbladenafgevallen,schutbladenmetblaadjesmet
eengrote,dakvormige
steel.
Df2=Beginvaninbladkomen,
eerstebladerengeheelgeopend,meerofminder
schuinopgericht,devrouwelijkebloemenzichtbaar.
Verschijnenvrouwelijke
bloemen.
Verschijnenstempels.
Ff1
Vrouwelijkebloei;stemFf2
pelsgaanuitstaanenontvankelijk.
Gf =Stempelsverdrogen.
I =Vruchtzetting.
J =Vergrotingvrucht
K =Verhoutingschaal.
L =Bolsterbarstopen.
Lo =Nootzichtbaar.
Mo =Verdrogingbolster.
0 =Valnoot.
:•:<:

Afbeeldingwelwillendterbeschikkinggestelddoordr.E.Germain
(adreszieafb.10).
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Devrouwelijke1)106111beziteenomwindselbestaandeuiteenschutblad
entweevoorbladenenisvergroeidmetdebloembekleedselen.Hetvruchtbeginselisbekroondmeteentweelobbigestempel.Hetvruchtbeginselbestaatuittweevruchtbladenenisêênhokkig.Destempelheeftdoorvele
plooieneenzeergrootoppervlak,zonuttigbijwindbestuiving.Inhet
zaadhokjebevindtzicheenrechtopstaande zaadknopomgevendoortweeeivliezen (integumenten).Deontwikkelingsstadiavandevrouwelijkebloemenzijnweergegeveninafbeelding6.
Debestebevruchtingskansheeftdebloemwanneerdestempelsworden
bestoveninstadiumFf1 (stempellobbenmakeneenhoekvan *U5 %metde
lengte-asvanhetvruchtbeginsel).Tochleidtbestuivingeerderenlater
ooknogtotbevruchting (stadiaFf-Ff2).InstadiumFf3geeftbestuiving
weinigeninstadiumGfgeenzettingmeer.Deeffectievebloeiduurtdus
vanFftotenmetFf2,vatmeestalU-6dagenduurt.
Devormingvanvrouwelijkebloemenzoutebevorderenzijndoorjonge
scheutennahet5-6ebladtenijpen(+1cmvanhetgroeiendetopjemet
dehandteverwijderen).Deknoppendaarondervormendanvrouwelijke
bloemen.Bijdunnescheutenmoetmenditnietdoen,omdathierjuistmannelijkebloemendoorontstaan.
Hetnijpenvandesterkescheutenmoetelkjaargeschiedenenkandan
ooktoteenkleinereboomleiden.Inhetgrootiszoietsnatuurlijkonuitvoerbaar,maarbijeenofenkelebomeniszo'nmaatregelnogeenste
overwegen.
Demannelijkeenvrouwelijkebloeivaltbijdemeesterassennietgelijk.Ditverschijnsel-ongelijkerijpingvanstempelsenhelmknoppenheetdichogamieenisgerichttegenzelfbestuiving.DeGewoneWalnootis
namelijk 'zelfverdraagzaam',datwilzeggendatzelfbestuivingleidttot
bevruchtingenvruchtzetting.Welwisseltdematedaarvanperras.FranquettezetveelvruchtwanneereigenstuifmeelopdestempelswordtgebrachtCorneminderenGrandjeanweinig.Uitgesprokendichogamiemaakt
dusdatdezelfverdraagzaamheid zichnietkanuiten.
Demannelijkebloeikanvoorlopenopde,vrouwelijke.Deze'protandrie'
(voor-mannelijkheid)komtbijdemeesterassenvoor.Bloeiendevrouwelijkebloemeneerstdanheetdit 'protogynie'.Tenslottezijnerrassen
waarbeidebloemtypengelijkbloeien (homogamie).Bijdezelaatstenkan
dezelfverdraagzaamheid zichvollediguiten.Bijdeeerdergenoemde
groepengedeeltelijk,voorzovereroverlappinginbloeiplaatsvindt.In
tabel1zijneenaantalrassengerangschiktnaardematevandichogamie.
UitDuitsonderzoekbleekdatvan50rassener36(72 %)protandrisch
waren,5(10 %)homogaanen9(18 %)protogyn.Overigenskanprotandrie
enprotogyniezwakofuitgesprokenzijn.BijFranquettevaltdevolle
mannelijkebloei 11dagenvoordevollevrouwelijke;bijandererassen
isditweeranders.Misschienwisseltderelatievebloeitijdookpergebied (klimaat),wantinDuitslandnoemtmenNr. 139protandrischenin
Frankrijk zwakprotogyn (3dagenverschilinvollebloeiperioden).
Dematevandichogamievarieertperjaar,omdatdevoorjaarstemperaturendemannelijkebloeimeerbeïnvloedendandevrouwelijke.Warmweer
versterktdedichogamiedoorhetnaarvorenschuivenvandemannelijke
bloei.Koudweerdoethettegenovergesteldeeneengoednotenjaarkan
hetgevolgzijn.Bijjongebomenisdedichogamiemeeruitgesprokendan
bijoude,omdatbijhetouderwordendebloeiperiodenlangerworden.Dit
biedtéénvandeverklaringenwaaromvolgroeidebomenbeterdragendanjonge.
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Tabel1.RangschikkingrassenvanGewoneWalnootnaardichogamie.
Achterderasnaamis,voorzoverhekenddebloeitijdvande
vrouwelijkehloeivermeld (vroeg=V;middentijdsvroeg=MV;
middentijds=M;middentijdslaat=ML;laat•L).
Protandrisch

Homogaan

Nr.26(L)
Nr. 120(L)
Nr. 139(L)
Nr.286(V-MV)
Belnoot (ML-L)
Broadview(M)
Corne(ML)
EsterhazyII(MV)
Franquette (L)
Grandjean(M)
Mayette (ML-L)
NorthdownClawnut
Parisienne (L)
Weinsberg (ML)

Meylannaise(L)
RondedeMontignac(L)

<r,

Protogyn
Nr. 121*7(MV-V)
Buccaneer (V-MV)

•

__o

Corn«

¥•^e—

—•

0

Franquette

*—
S,—

»

0

Meylannaiie
0 —

».
•/•«jnac
Ronde de Montignac

•

f•

10

10

• •

20

april

Afbeelding7.Bloeiperiodenvantweedichogamehoofdrassen(CorneenFranquette
entweehomoganebestuiverrassen(MeylannaiseenRondedeMontignac)teTerrasson,Frankrijk(naarGermainetal.,1975).
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Inafbeelding7isdebloeitijdvanFranquetteenCornesamenmet
tweehomoganerassengegeven.Hetontbrekenvanoverlapinbloeivande
mannelijkeenvrouwelijkebloemenbijbeideeersterassen,maaktduidelijkwaarom zebestuiversnodighebben.Dezemoetendaneenmannelijke
bloeihebbendiesamenvaltmetdevrouwelijkevanhethoofdras.UitafbeeldingTblijktdatMeylannaiseenRondedeMontignacvoorFranquette
enCornegoedebestuiverszijn.GelukkighoeftmenbijdeGewoneWalnoot
alleenopdezezaakteletten,wantallerassenzijnwederzijdsverdraagzaam (stuifmeelvanelkraskanbevruchtingbijelkanderrasveroorzaken).Vallendemannelijkeenvrouwelijkebloeiperiodensamendanisbevruchtingenvruchtzettingverzekerd.
Erbestaanrassendiezonder (zelf-ofkruis)bestuivingtochnotengeven. Ditwordttoegeschrevenaanhetuitgroeienvaneenonbevruchtecel
uitdenucellus (deelvandezaadknopwaarindeeicelligt),dusnietde
eicelzelf,toteenvolledigekern.Ditverschijnselheetapomixie.Deze
rassenzijnergbetrouwbaarwatbetreftvruchtdrachtenkunnenookals
alleenstaandebomengoeddragen.Van38inDuitslandonderzochterassen
bleekditverschijnselbij12rassenvoortekomen.
VoorbeeldenvanapomictischerassenzijnNrs.26,139,286enEsterhazy
II.BijFranserassenishetnooitwaargenomen.Dematevanapomixiewisseltperjaar.Wanneergeenbestuivingisopgetredenengeenapomixie,
kunnenernogwelnotenaandeboomhangen,maardezezijndanloos
(schaalzonderkern).Dezelegenotenzijnvaakkleinenmisvormd.

Afbeelding8.Jongewalnotevruchtgefotografeerd11juni.
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Afbeelding9.Walnotevruchtgefotografeerd1juli;sterkegroei.

Uithetvoorgaandeblijktdatbijdichogamenietapomictischerassen
kruisbestuiversgeplantmoetenworden.Hetaantalbestuiversdatwordt
aanbevolenbedraagt 5 %vanhettotaalaantalbomen.Ookwordtwelgestelddat6-8bomenperhavoldoende is.IndeVerenigdeStatenraadt
menaanlangsderandvaneennoteperceelaandewindkanttebeginnenmet
eenbestuiverrijendanelke 10erijweeruitbestuiverstelatenbestaan.Mensendieslechtsruimtehebbenvooriênboomdoenhetbesteeen
apomictischrastekiezen.Kanmenereenpaarplanten,dankanookeen
anderrasgekozenwordenmitsermaareenbestuiverbijkomt.
Isdebestuivingnietinordedankanmen-zoalsvroegerwelwerdgedaan-bestuivingtotstandbrengendoorbloeiendekatjesvaneenander
rasineenfijngazen,bijv.vankaasdoek,zakjetedoenenditaaneen
langestoktebevestigen.Katjeswordendanbijnabloeiendverzamelden
kunnen2-3wekenbij1-2°Cwordenbewaard.Metdezakjeskandanaande
windkantvandebomenopdetakkengekloptworden.Menkanookaandiezelfdekanttakkenmeteengeschiktrasomenten.
Vooreengoedeopbrengstdienen 50-90 %(bijFranquettezelfs100 %)
vandevrouwelijkebloemenbestovenenbevruchtteworden.Geenwonder
datallesaankruisbestuiving gedaanmoetwordenbijsterkdichogamerassen.
Nadebevruchtingneemtdevruchtsnelinomvangtoe (afb.8-9)enbereiktinzo'ndriemaandendeuiteindelijkegrootte (afb.10).Desnelste
groeivindtplaatstotongeveerhalfjuli,daarnavertraagtdegroei
(nietdetoenameindrogestof)omdatdeschaalzichgaatvormen,watveel
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Afbeelding 10.Volgroeide vrucht,noten gefotografeerd 6augustus.

bouwstoffenopeist.Ditduurttotca.eindjuli.Deuiteindelijkegrootte
isbereiktendekernvormingvangtaan,wateenmaandduurt.Daarnagaan
detussenschottenverhouten.Beginoktoberbegintdebinnenkantvande
bolsterzoteveranderendatzenietmeeraandeschaalhecht.Wanneer
ditweefseltussenbolsterenschaalgeheelbruinisenhetkernvlies
noglicht,isdenootrijp.Debolstersplijt (afb.11)endenootkan
eruitvallen.Gemiddeldgebeurtditrondhalfoktober;maarerzijnrasverschillen inrijptijd.Gemiddeldkostdetotaleontwikkeling inFrankrijk1^5dagen (138-1U8dagenafhankelijkvanhetras).
Devlezigegroenebolster (afb.12)ontstaatuitdebuitenwandvan
hetvruchtbeginselenisgemiddeld kmmdik.Erzittenveelvaatbundels
inendeafdrukkenvandebinnenstekomenovereenmetdegroeveninde
schaal.Deschaalofdopbestaatuittweesymmetrischekleppenenisgevormduitdebinnenkantvanhetvruchtbeginsel.Deschaaldikteis 1-2,5
mmenhetgewichtbedraagti*0-60 %vandedrogenoot.Hetinwendigeis
onvolledigverdeelddoortweeonderlingloodrechtetussenschotten,waardoordekernzeergrilligvanvormis(afb.12en13).
Heteerstetussenschotishetgrootstenstaatloodrechtophetnaadvlak.Opeenopeningboveninna,verdeelthetdeschaalholteintweeafdelingen.Hettweedetussenschotlooptevenwijdigaanhetnaadvlaken
verdeeltbeideafdelingenweer,vooralaandevoetvandenoot (afb.20,
21,zieblz. ko en Ui).Ditschotisinfeitedubbel,wantelkeschaalklep
beziteréén.Deschottenmaken 1,5-3,5 %vanhettotaledrooggewichtvan
denootuit.Rasengroeiomstandighedenbepalengrootteendiktevande
tussenschotten.
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Afbeelding 11. Bolster s p l i j t open en laat noot v r i j (ras Broadview).

Afbeelding 12. Vrucht nog va
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Afbeelding 13.Lengtedoorsnededoornotenvandrierassen;vanlinksnaar
rechtsNr.286,Buccaneer,Broadview.

De vetrijke kernvult bijna dehele schaal enbestaat voor het grootste deel uit de kiemlobben en draagt aan de top een 3-1+mm groot kiempje.
Dekern maakt 35-55 %van het totale drooggewicht uit;60 %schijnt het
maximaal haalbare te zijn.Het nieuwe Californische ras Sunland haalt
dit hoge percentage.Het vlies om de kern isde wand van de kiemzak. Op
de samenstelling van de kern wordt later teruggekomen (blz. 71).De noot
is in al zijn onderdelen te zien in afbeelding 2 (zieblz.13).
Devorm van de noot kan zeervariëren afhankelijk van het ras.Hart-,
ei- en kegelvormige soorten komen voor,maar ook langwerpige,ovale en
ronde. Voet en topkunnen ook in vorm verschillen: geschouderd, afgerond,
hoekig ofpuntig. De stempelpunt kan zeer uitgesproken tot afwezig zijn.
Binnen éénboom varieert de vorm ook en jonge bomen kunnen langere noten
geven dan oude.
De nootgrootte varieert ook per ras en is afhankelijk van de groeiomstandigheden. Er zijn zelfs nootjes van 2-3 g ('Noixnoisettes') en noten
van 65g. Van enkele Franse rassen zijnwat gegevens vermeld in tabel2.
Tabel 2.Gegevens van enkele Franse Walnotenrassen.
hoogte diktebreedte nootgewicht %noten groter %kern
mm
mm
mm
droog (g) dan 30mm
gewicht
Corne
35-1*0
Franquette 38-1+1*
Parisienne 33-38

28-31 27-31
28-32 28-32
30-3I* 29-32

8,5-11,0
9,5-12,0
9,0-11,5

60
70
80

37,5
1+5,0
1*6,5

(naar Bergougnoux en Grospierre, 1975)
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TeGeisenheimvermeldtmendatnormaletafelnotentussen38x28en
36x30mmmeten.Degrootstevariërendaartussen50x35en1*5x38ende
kleinstemeten 18x15mm (hoogtexdiameter).Troswalnotenzijnmeestal
kleinerdannormale.Gemiddeld32x28mm.
Goedewatervoorziening indeperiodevannoot-enkernontwikkelingis
gunstigvoordenootgrootteenhetkernrendement.
Uiteraardvarieertdeopbrengstmetdeleeftijd (boomgrootte),hetras
enhetjaar.Watbetreftrasishetzeerbelangrijkhoeveelvertakking
voorkomt.Hoemeerscheutenhoemeervrouwelijkebloemenenomgekeerd.
Bossiggroeienderassenhebbendusmeerproduktiedanijlegroeiers.Per
hectarekomtdaarnatuurlijknogdeplantafstandbij(aantalbomenper
ha)enofdebeschikbareruimtewelofnietisvolgegroeid.Dedrachtbegintinhetderdeofvierdejaarnahetplanten.Inhetgunstigeklimaat
vanGeisenheim zoueenboominhettiendejaar15-35kgdrogenotenkunnenvoortbrengen.Op15-jarigeleeftijdzoudemaximaleboomopbrengst
50kgkunnenzijn.
Omeenindruktekrijgenvandeopbrengstaanversenotenmoetmen
bedenkendatnadrogen25-^5 %(somsnogmeer)waterverliesoptreedt.DezehogeopbrengstenwordenineenanderDuitsproefstationteWeinsberg
nietgehaaldendatzalbijonsookwelniethetgevalzijn.
VanhetnietergproduktieverasFranquettelooptvolgensFransegegevensdeopbrengstopvanmaximaal0,1 kginhetvierdejaartot5-9kg
perboominhetachtstejaar.Californischerassengevendaarinhetzelfde
tijdsbestek 1tot 10-18kgperboomï
OmeenindruktegevenvandeFransehectare-opbrengstenhetvolgende:
Bij180bomenperha(8x7m)verkreegmeninhet5etot8egroeijaar250,
630,1890en22U0kgperha.Ineen 'notegaard'met 120bomenperha (10X
8m)oogsttemeninhet5e-13ejaarachtereenvolgens:130,510,920,15^0,
1720,2050,216O,2880en3^20kgperha,dusnogsteedsoplopendehoeveelheden.Dezegewichtenslaanopdrogenoten.Deintensieverebeplantingwasdusindeeerstejarenvruchtbaarder.Devraagisofditzo
blijftomdatdebomenelkaarkunnengaanhinderen.Bijintensievebeplantingenzalmendoorgerichtesnoeidebomenkleinmoetenhouden.
InhetNoordwestenvandeVerenigdeStatenrekentmeneenboomop10jarigeleeftijdvolwasseneneenvolgroeideboomgaardbrengtdaar,als
allesgoedgaat,zo'n1700kgnotenperhaop.InCalifornievariërende
opbrengstenvan2,5totinzeeruitzonderlijkegevallen 10tonperha,
meestalvarieerthettussen5en7,5ton!

4. Klimaat en standplaats
De 'notelaar'gedijthetbesteineenklimaatmetniettekoudewintersenwarme zomers.Watheteerstebetreft:deGewoneWalnootkanvorst
van20tot kO Cverdragen,zijhetdatereengrootverschilingevoeligheidtussenderassenbestaat.Eenbewijshiervoorleverdebijvoorbeeld
destrengevorst,diebegindecember 1972plotseling invielindeWillamette-valleiinOregon.HetmeestgeteeldeFranserasFranquettewerdop
demeesteplaatsengedood,evenalsdeuitCalifornieafkomstigerassen,
zoalsPayne.Intotaalging400haverloren.Daarentegenblekenrassen
alsBroadview,HanokaenSpurgeon,evenalsde 'Carpathians'en'Manregians'
winterhard. 'Carpathians'iseenverzamelnaamvoorplantenafkomstiguit
zaaduitdePoolseKarpaten,waarstrengewintersnormaalzijn.Zekunnentemperaturentot -hO Cverdragen. 'Manregian'iseenzaailinguit
Mandsjoerije-veelalsonderstamgebruikt-waaruitzaailingen (Manregians)
zijngeselecteerd.
OokinEuropaheeftzichietsdergelijksvaakafgespeeld.InMiddenDuitslanddaaldevan 1938tot19^9hetaantalbomenmetruim60 %onder
meeralsgevolgvanstrengewintersindieperiode.Hierschreefmendit
verliestoeaanhetteveelvoorkomenvanonvoldoendwinterhardezaailingen.UithetonbeschadigdebomenbestandheeftmenlaterophetTuinbouwinstituutinDresden-Pillnitzvierwinterhardetypengeselecteerd
(PiW1,FiW6,PiW16,PiW18).
Onzewinterszijnmeestalmilderdanineerdergenoemdegebiedenen
wintervorstzaldusmeestalgeenprobleemzijn.
Watdezomerbetreft,luidteengezegde:'Goedewijnjaren zijngoede
notejaren'.Inzonrijke,warmezomersisdenootkwaliteituitstekend.
Daarentegenkunnenregenrijke,zonarmezomersleidentotveelnotenmet
schaalgebreken.Ditzijndunneplekkenofzelfsperforatiesindeschaal,
ofpleksgewijsgeheelachterwegeblijvenvanschaalvorming(afb.2U,zie
blz.61). Ditkantothetvoorkomenvanveelbeschimmeldenotenaanleidinggeven.Ookdesmaakkannazulkezomersveeltewensenoverlaten
doortehogesuiker-entelagevetgehaltenindekern.Alsvoorbeeld:
deEngelseherkomstE22hadindeslechtezomervan 192Ueenvetpercentageindegedroogdenootvan 15,6 %,maarnadeveelbeterezomervan
1925van51,6 %.Welmoetgezegd,datmogelijkeverschillenbijandere
rassenvéélkleinerkunnenzijn.Ookdehoudbaarheidvandenotenlijdt
ondereenslechtezomer.
Grotehittegepaardmetdroogtekanschadegevenindevormvanbruineenzwarteverkleuringenopdebolstersenverkleuringenenverschrompelenvandekernen(blz.62). Ditzalinonslandechtergeenprobleem
zijn.
Eenbelangrijketemperatuurinvloedbijonsisdievandelatenachtvorstinhetvoorjaar.Deterejongescheutenenvrouwelijkebloemen
wordenzeergemakkelijkdoortemperaturenbeneden0°Cbeschadigd,waardoormisoogstenkunnenontstaan.Daarommoetenwijalleenrassenaanplantendievoldoendewinterhard zijnenlaatbloeien.Ditmoetookweer
niettelaatzijnomdatdaneentekortgroeiseizoenresteertvoorgoede
uitrijpingvanvruchtenenscheuten.

DitallesisvermoedelijkderedendatzowelinNederlandalsinEngelandenDuitslanddemeestenotebomenvoorkomeninhetZuiden.Eenverspreidingskaartjeuit 1952vanhetCBSleertdatbovendelijnRotterdam-Almelonietveelnotebomenvoorkwamen.InDuitslandligthetzwaartepuntindeDeelstatenRijnland,PaltsenBaden.
DezuidelijkeoorsprongvandeGewoneWalnootverraadt zichookinde
grotelichtbehoefte.Veellichtbegunstigtdevruchtzetting,hetuitgroeienvandenoten,debloemknopvormingendevormingvanvrouwelijke
bloemen.Vrijstaandenotebomen zijndanookmeestalhetvruchtbaarste.
Nietvoornikszeggenoudenotentelers 'degrootstevijandvandenoteboomisdeanderenoteboom'.Ditomaantegevendatonderlingebeschaduwingleidttotopbrengstderving.Indebeplantingendienendeplantafstandendanookruimtezijn (blz. k3). Desnoeimoetopgoededoorlichtingvandehelekroongerichtzijn.Menmoetnooiteennoteboomin
deschaduwvananderebomenofgebouwenplanten.
WatneerslagbetreftwordtvoorNoordwest-Europeseomstandighedeneen
jaarlijksehoeveelheidneerslagvan700-800mmvoldoendegeacht.Daaraan
voldoetonsklimaatduswel.Deboomheeftvooralbehoefteaanwatergedurendedemaandenjuli-augustus.Droogteindieperiodeuitzichin(te)
kleinenoten.Watergevenkandangunstigzijn.
Veelwindisnietgunstig.Blad,katjesentakkenwordengemakkelijk
afgerukt.Veelwindisooknietnodigvoordebestuiving,alisdeGewoneWalnootweleenwindbestuiver (blz.12).Altewinderigeplaatsenmoetendanookwordenafgeraden,welkaninzulkegevalleneenwindscherm
uitkomstbieden.
AllesoverziendezalbijdejuisterassenkeuzeGewoneWalnoothier
bestgedijen;erzijnoudebomengenoegdiedaarvangetuigen.InZuidNederlandzaldatmeerhetgevalzijndaninNoord-Nederlandgeziende
gemiddeldwathogeretemperaturen.Dekuststrookheefthetvoordeelvan
weinignachtvorstenbovenhetbinnenland,maarhetlaatstegebiedisin
hetvoordeelwatbetreftwindkracht.

5. Grond
DeGewoneWalnootgroeitopvelegronden,maarvoldoet,zoalsvele
anderevruchtbomen,hetbesteopgoeddoorlatendediepbewortelbaregrondenmetveelhumus.Deboomisenigszinskalkminnend.DeoptimalezuurgraadligttussenpH6,5 en7>5,maareristolerantietussen5»5en8,5.
InFrankrijkadviseertmenbijpHlagerdan7deonderstam Jugions
nigra
enerboven Jugions regia. OokbijnattegrondverkiestmendeZwarte
WalnootenbijdrogedeGewone.
Slechtvoldoenvoordenoteboomgrondenmetondoorlatendelagen,waar
wateronvoldoendewordtafgevoerd.Dewortelszijntamelijkgevoeligvoor
luchtgebrek (wortelverstikking).Daaromvoldoenookzware,dichtegronden
nietevenminalswisselendegrondwaterstanden.Hetbesteiseenminimaal
doorwortelbaarprofielvan1.80m.NukandatinNederlandvaakniet,geziendehogegrondwaterstandendieveelvoorkomen.Datbehoeftgeenbezwaartezijn,mitsdezedanmaarredelijkconstantis.
Armezandgrondenachtmennietgeschikt,alkanmendoorregelmatige
humusvoorziening (stalmest)hiermisschientochwelietsaandoen.
Aandeboomistezienofdegroeiomstandighedengoedzijnofniet.
Opongunstigeplaatsenblijvendescheutenkort,ishetbladlichtvan
kleurenvaltvaakvoortijdigafenuitdestamkanuitloopontstaan.
Tervoorkomingvanwortelziekten (blz.58)plantmenlievergeennotebomendirectnabosontginning,maarwachtdaareenjaarofdriemee(en
verwijdertookgoedallewortelrestenj.Plantmeningescheurdgrasland
danmoethetgraszekereenhalfjaarvantevorenwordenondergewerktom
detijdtegevengoedteverteren.Doetmenditnietdanisdeaanslag
ergslecht.
Isdegrondnietoptimaal,danisertochwelwataanverbeteringmogelijk,zoalsdoorbrekenvanondoorlatendelagen(diepspittenofploegen),aanleggenvandrainageenopbrengenvanorganischestof.

6. Vermeerdering
Noterassenkomennietuitzaadterug.Waardevollerassenmoetendus
vegetatiefvermeerderdworden.Omdatditnietofnauwelijksluktdoor
stekkenofafleggenisdewegvan *autovegetatieve'vermeerderingafgesloten.Blijftoverdevermeerderingoponderstam ('xenovegetatieve'
vermeerdering).

6.1. Onderstammen
DemeestgebruikteonderstammeninWest-Europazijnzaailingenvande
GewoneWalnootenvandeZwarteWalnoot.InCaliforniegebruiktmenook
de Juglana hindsii, evenalsde 'Paradox'(blz.11).
InFrankrijkachtmenhetklimaatnietwarmgenoegvooreerstgenoemdeen
datzalbijonsduszekerhetgevalzijn. 'Paradox'iseensterkeonderstamendusooknietaantebevelen.
ZowelindeVerenigdeStatenalsinEuropawordtgezochtnaarzwakke
onderstammen,dieduseenkleineboomgeven.Zouditlukkendankanmen
erveelopeenhaplantenwat-gezienervaringenbijanderefruitgewassen-gunstigisvoordeha-opbrengstenhetsnelinproduktiekomenvan
debeplanting.Menbekijkthiertoeanderewalnootsoortenenzelfshet
verwantegeslacht Pterocarya, deVleugelnoot.Vermeldenswaard isdat Juglans ailantifolia
endevariëteitdaarop aordiformis duidelijkgroeiverzwakkendworden.EenvoordeelisdatdeJapanseWalnootdoorafleggenis
tevermeerderen.Eenzwakkeonderstam zouook Jugions regia var. monophylla zijn,maarhelaasisdeze 'eenbladige'Walnootnietvegetatiefte
vermeerderen.Uitalditonderzoekistotnutoegeenonderstamvoorde
praktijkgekomen.HetlijktgewenstdatookbinnendeGewoneenZwarte
Walnooteensnaarzwakkezaailingonderstammenwordtgezocht,zoalsdit
bijv.thansookvoordepeermetsuccesgebeurt.
WebeperkenonshiertotdeGewoneendeZwarteWalnoot.Vanbeide
soortenwordenzaailingengebruikt,watinhoudtdaterwelenigevariatieingedragperzaailingisteverwachten.Iederezaailingisimmers
verschillendvandeander.Tochzijnervrijuniformezaaisels.InFrankrijkgebruiktmenbijvoorbeeld zaailingenvanhetGewoneWalnootrasLozeronne(afkomstiguithetgebiedvanDie (Drôme));inDuitslandvanhet
rasNr.26.InhetnoordenvandeVerenigdeStaten,waarwinterhardheid
zobelangrijkis,heeftmenzaailingenvan 'Manregians'en'Carpathians'
(blz.25).ZaaiselskunnenuniformzijndoorhetfeitdatbijdeGewone
Walnootzadenuitzelfbestuivingofzelfsgeheelzonderbevruchtingkunnenontstaan (blz.19).
Voorwatmeerintensieveteeltisonderstam Jugions nigra geschikt
(afb. 1U),omdatdegroeidaaropwatzwakkerisdanop Jugions
regia.
Ditisechternietoveralgevondenenduszijnerbijbeidenmisschien
verschillendgroeikrachtigetypen.DevruchtdrachttreedtopZwarteWalnooteerderindanopdeGewoneendevruchtenwordenwatgroter.De
ZwarteWalnootvereisteenbetrekkelijkgoedegrond,diediepdoorworteldkanwordenengoedgedraineerd is.DepHdientbijvoorkeur6-7te
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zijn,bijhogerepH'skanijzerchloroseontstaan (blz. 53).Deonderstam
heefteenregelmatigevochttoevoernodig.
BomenopdeZwarteWalnoothebbeneenbetrekkelijkkortelevensduur,
naarmenzegt25-^0jaar,alzijnweloudereexemplarenbekend.De 'beperkte'levensduurontstaatdooruitgesteldeonverenigbaarheidtussen
rasenonderstam.Ditkomtbijvelerassenvoorenuitzichalseenzwartelijntussenonderstam-enentweefsel,alsmendeveredelingsplaats
overlangsdoorzaagt.InAmerikaheetdezeonverenigbaarheiddanook
"Blackline".Deboomgaatertenslotteaantegronde,omdathetafgestorvenweefsel(zwartgekleurd)deboomringt.InCalifornieschrijft
menBlacklinetoeaaneenvirus,maardaargaathetnietomdeonderstam J. nigra. Hetgemiddeldegedragop Jugions nigra isteverbeteren
doorreedsindeboomkwekerijallezwakontwikkeldebomenteverwijderen.
Wanneergesteldwordtdatdeuitgesteldeonverenigbaarheidpasna25
jaareenprobleemwordt,kandevraaggesteldwordenofditwelzoerg
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is.Nazo'nperiodeisrooienmisschientochbeteromdatmenzichdan
weereenskanaanpassenaangewijzigdeteeltinzichten ennieuwerassen.
Meestalheeftmendanalzo'n20jaarnotengeoogst!
EengrootvoordeelvandeZwarteWalnootalsonderstamisdegoede
resistentietegenwortelziekten (blz.58)endaaromwordtzenaherinplant
aanbevolen.InDuitslandwordtdezeonderstamveelgebruikt.InNederland
bestaaterhelaasweinigervaringmeeenerzaldusmeermeegeëxperimenteerddienenteworden.Opkalkrijkegrondenzalditzekernodigzijn.
De Jugions reg"üz-onderstamhoudtvaneenzwaregoeddoorwaterdegrond,
maarverdraagttochbeterondiepegrondenendrogegroeiomstandigheden
dandeoverigesoort. J. regia wordtaanbevolenvoorkalkrijkegronden
(pH7-8).Erwordtgeschrevendatdaardeonderstamwelgevoeligisvoor
ijzergebrek,maarteWilhelminadorp-bijhogepH-isdaarvannietsgebleken.AangeziendeGewoneWalnootgevoeligisvoorwortelziekten(blz.
58)wordtzeafgeradennaherinplantofnarecentebosontginning.Ookis
deonderstamgevoeligvooraaltjes,zoals Pratylenohus
vulnua.
Onverenigbaarheidkomtopdezeonderstamnietvoorendebomenkunnen
erzeeroudopworden.Devruchtdrachttreedteerderindanbijonveredeldezaailingenhetgevalis.InNederlandwordtvooralopdezeonderstam
veredeld.Onderzoek zalmoetenuitwijzenofditterechtis.

6.2. Veredeling
Zaailingenvanbeidesoortenverkrijgtmendooreersthet zaadte
stratificeren (koudbewareninvochtig zand).DeZwarteWalnootheeft
daarbijmeerkoudenodigdandeGewoneWalnoot.Eerstgenoemdestratificeertmen90-120dagenbijtemperaturenbeneden+7 C,laatstgenoemde
90dagen.BijGewoneWalnootkanstratificerenomzeildwordendoorde
noten6-12uurineenoplossingvan25-100mgper1gibberellazuur(handelsnaamBerelex)telatenweken.Nazaaientreedtdanna2-3wekenkiemingop. Juglana nigra wordtookwelgewoonindebolsterindeherfst
gezaaidenkrijgtdanvanzelfvoldoendekoude.ZaadvandeGewoneWalnoot
wordtvandebolsterontdaan (alsditnognietgebeurd zouzijn),gewassenenbijv.tegeneennoordmuurinkistenofbetonnenbakkengestratificeerd.Indebakkomteersteen5cnizand,daniénlaagnotenenvervolgensweereenlaagzandenzovoorts,alnaargelangdehoeveelheid
noten.Denotenwordenmethetnaadvlakverticaalgelegd.Zemoetenniet
uitdrogenenzonodigwordthetzandbevochtigd.
Voorhetzaaienkaneenkoudestootvan Zkuurbij-5 Cnuttigzijn
omhetkiemengelijkmatigtelatenverlopen.MenzaaiteindaprilopafstandenvariërendvanI+O-80cmtussenderijenen10-20cminderij
(afhankelijkvanhetdoel).Dezaaidieptebedraagt5cmenookhiergeldt
dathetnaadvlakverticaalmoetstaan.
Eventueelgekiemdezadenworden 'gepikeerd*,datishetafsnijdenvan
circa1cmvandeworteltop.Ditvoorkomtdevormingvaneenpenwortel
enbevorderthetontstaanvanzijwortelsendaarmeevaneengoedewortelpruik.Ditvergemakkelijkthetverplantenzeer.Gekiemdenotenwordenmet
dewortelnaarbenedengerichtgezaaid.Bijnietgepikeerdzaadwordttijdenshetgroeiseizoenbij 15-20cmscheutlengtedepenwortelafgestoken
meteenlangespadetotop15-25cmdiepte.Bijgrotereaantallenkandit
ondersnijdengebeurenmetbehulpvaneenspeciaalmesachterdetrekker.
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Langerezaailingenwordenverkregendooralinmaartgestratificeerdzaad
indekastezaaienin10cmpotten.Heeftdezaailingtweepaargewone
bladeren,danwordtverpotin15-18cmpotten,waarbijdepenwortelwordt
ingekort.Zowelbijhetstratificerenalsbijhetzaaienmoetendenoten
beschermdwordentegenallerleirovers,zoalsmuizenenvogels.Ditkan
metbehulpvanfijnmaziggaas.
Dezaailingenwordenindeherfstofinhetvolgendvoorjaargerooid
enbuitenuitgeplantop100-120bij50-60cmvoorhetoculeren (blz.32)
ofopgepotinhoge22cmpottenomindekasteveredelen.Deonderstam
kanechterooklos-uitdehandofmeteenentmachine-veredeldworden.
Erzijnvelemanierenomzaailingenteveredelenendatkanbuitenen
indekas.Aangezienhetslagenvandeveredelingafhangtvanhogetemperatuurtijdensennahetveredelen,ishetinonsklimaathetveiligsteindekasteenten.Devergroeiingvanentenonderstamverlooptnamelijkhetbestebij+25 C.Inwarmerestrekenverdienthetoculeren
buitendevoorkeur.
Demeestgebruikteentmethodenzijnspleet-ofkroonentenwanneerde
onderstamdikkerisdandeentofdeEngelseentingofgewoneplakent
wanneerbeideentpartnersevendikzijn.Bijhetoculerenisdeplaatoculatiealgemeen.Omwillevandeeenvoudwordenslechtsenkelemethoden
behandeld.
Hetenthoutmoetgesnedenwordenvangoedafgerijpthoutennietal
telangetwijgen.Inelkgevaldienthetenthouteensmalmergkanaalte
bezittenvannietmeerdandehelftvandetwijgdiameter (lieverminder).
Tijdenshetsnijdenenbewarenmoetopgepastwordengeenknoppenafte
stoten.Hetenthoutwordtvóórdeeerstevorstgesnedenenkoelbewaard
bij+2tot+U°Cenhogeluchtvochtigheid (R.V.80 %), bijv.inplastic
zakken.Eenentmoettweeknoppendragen;ditmogengeenmannelijkekatjesindeknopzijnnochgesteeldeknoppen.
Deonderstammoeteenduimdikkewortelhalshebbenenmagtentijde
vanhetentennognietuitgelopenzijn.Menentop5-10cmbovendewortelhalsalnaargelangdedikte.Nahetzettenwordtdeentvastgebonden
endeveredelingsplaatsendeenttopbestrekenmetentwas.Deonderstammenwordennadebladvalmaarvoordevorstopgerooidenzoopgekuild
datzesteedsbereikbaarzijn.Halfjanuaridoetmenzeinmosballenen
wordenzeineenwarmekasgebracht.Halffebruariwordtdangeënt.Kastemperaturenvan22-28 Cwordengebruikt.
Deveredelingenwordenschuinendichtopelkaarinturfmolmopwarme
bodemgeplant.Deturfmolmwordttot25 Cverwarmd.Hetbestekanmen
deveredelingenineenbetonnenbakzettenendezemetplasticafdekken
terhandhavingvaneenhogeluchtvochtigheid.Na+2wekenlopendeentenuit.Zijndescheuten+10cmlangdanwordenzeverplant-nurechtopineenanderesoortgelijkebak,maarnuzonderplasticoverkapping.Wel
iserweerbodemwarmte (een 'warmevoet')nodig.Hiergroeitdeveredelingverderenwelhoogstens50-60cm.Vanzelfsprekendlaatmenperent
maaréénscheutgroeien.
Halfmeiwordendeuitgegroeideentenopgepotenineenkoudekasgeplaatst.Zegroeiendatjaarnietverder.Deverzorgingbestaatuitwater
geven,schermentegendezonenzonodiggewasbescherming.Rondhalfseptemberstaaktmenhetgietenendeplanthardtaf.Inhetvolgendevoorjaar
wordtdeveredelingbuitenindekwekerijuitgeplantwaarzeéêntotdrie
jaarzalblijven,afhankelijkvangroeikrachtendoel(afb.15links).
Eenhoogstambijv.blijftlangindekwekerij.
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Afbeelding15.PlantenmateriaalvanGewoneWalnoot.Vanlinksnaarrechts:
Broadview,Buccaneer,FranquetteenCorne,alleop Jugions vegia^
delinkertweeNederlandsebomen,tweejariguitkasveredeling
ontstaan,derechtertweeFransebomen,eenjarigebuitenveredelingen.
Vooranderekasmethodenwordtdelezerverwezennaardeliteratuur,
bijv.dievanGötzenMetzner (blz.73),waarookopentenmetbehulp
vanentmachineswordtingegaan.
Deplaatoculatieofschildgriffelmetrustendoogvindtplaatsinjuli-augustusopvaststaandezaailingen.Op 10-15cmbovendegrondwordt
eenrechthoekigstukjebastvan2cmbreeden3cmhooguitdeonderstam
gesneden.Vaneentweejarigtakdeel-liefstonderaan-ofsomsdriejarig
gedeeltewordteenzelfdestukjebastmeteenknopinhetmiddenuitgesneden.Ditalleskanmeteenspeciaalmesmettweelemmetsop3cmonderlingeafstand.Hetbaststukjevandeoculatieneemtmenietssmallerdan
2cm,zodathetmakkelijkpastengeenwelvingzaloptreden.Ditomde
vergroeiingteverzekeren.Binneninhetbaststukjemethet 'oog'ziteen
'zieltje'(eenstukjehoutachterdeknop).Deknoppenmoetenwelgoed
ontwikkeldzijn,maarniettegrootennooitgesteeld.
Deoculatiemoetergverszijnenbinnen 2k uurnasnijdenverwerkt
zijn.Vooreengoedeaanslagwordendetakkenwaarvanmenogenneemtwel
eenweekvantevorenontbladerd (waarbij5cmbladsteelblijft staan).
Bijhetoculerenmaghetbastplaatjenietbreken.Naplaatsingwordt
deoculatieaangebonden;hetoogblijftdaarbijvrij.
Indeherfstsnijdtmendeonderstamtotopeen"klik"(eenstomp)van
30cmbovendeoculatieterug.Vreestmenvorstdanmoetoverhetgeheel
eenstrohulswordengeschoven.Inhetvoorjaarlooptdeoculatieuiten
snoeitmendeklikweg.Deklikkanookpasweggesnoeidwordenwanneer
deoculatiezo'n50cmlangis.Indatgevalkanhijaanvankelijkdienen
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alssteunvoordeoculatieomdatmendescheuteraanvastbindt.Descheut
wordtaaneenstok-flinkdiepindegrondnaastdeonderstamgestokenvastgebondenomuitwaaientevoorkomen.Inwarmeomstandighedenkande
oculatie 2-h mlangworden.Inonsklimaatkandatbeslistniet.InFrankrijkgeldteenminimummaatvoorgoedeoculatiesvan 1.80m (afb.15,
rechts).
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7. Rassen
ReedslangheeftmenrassenvandeGewoneWalnootonderscheiden.Inde
18eeeuwsomdeKnoopervooronslandalheelwatop(de'gemeneOkernoot';'vroegeOker-noot';'gemeneOker-nootmeteenroodePit';'gemene
Oker-nootmeteendunneSchelp';'Steen-Oker-noot';'Tros-Oker-noot';
'DubbelegrooteOker-noot'ende 'groteFranscheOker-noot').
Langismeninallelandenuitgegaanvanzaailingen.Frankrijkhadal
vroeg-inde 19eeeuw-deberoemderassenMayette,FranquetteenParisienne.Dezewerdenaanvankelijkineenzeerbeperktgebiedgeteelden
heetten-althansdegoedekwaliteiten-samen 'NoixdeGrenoble'.
IndetwintigerendertigerjarenvandezeeeuwkwammeninDuitsland
enEngelandophetideeomindeaanwezigezaailingenbestandentegaan
zoekennaargoedenotebomenendezedanvegetatiefverdertevermeerderenomzototgoederassentekomen.AldusorganiseerdehetEngelseMinisterievanLandbouwin 192Ueeninzendingvangoedenoten.InDuitsland
starttemenindedertigerjarenopeenonderzoekinstellingteGeisenheim
metmaarliefst 1600herkomsten.OokinNederlandgebeurdelateriets
dergelijksonderleidingvanhetInstituutvoordeVeredelingvanTuinbouwgewassen (IVT)teWageningen.Dewensnaarvruchtbaarderrassenheeft
ertoegeleiddatonderandereindeVerenigdeStateneninFrankrijk
veredelingsprogramma'szijngestart.Hierinwordtdevruchtbaarheidvan
deCalifornischerassen(zoalsdievanPayne)ingekruistindekwalitatiefhoogwaardigeFranserassen (zoalsFranquette).DeCalifornischerassenzijnveelproduktieverdandeFranse,omdatzevéélmeervrouwelijke
bloemendragen.Helaaslopeneerstgenoemde zovroeguitdatzeongeschikt
zijnvoorNoordwest-Europa.Menisdan6ókbezigrijkebloeitecombinerenmetlaatuitlopen.Hetisteverwachtendatuitveredelingswerkin
detoekomstbetererassenzullenvoortkomen.Ookdaaromishetzinvol
-waarmogelijk-oponderstam Jugions nigra teplanten,omdatmendansnellerkanroulerendanop Jugions regia (biz.28)endusvaneventuele
nieuwerassenkanprofiteren.
Uitalhetselectie-enveredelingswerk inverschillendelandenzijn
veelwaardevollerassennaarvorengekomen.Alvorensdaarvaneenaantal
tebesprekenishetwellichtgoedtezeggenwaaraaneengoedrasmoet
voldoen.
Allereerstmoeteenrasvoldoendewinterhard zijnennatuurlijkzijn
eengoedeenvroegintredendevruchtdrachtbelangrijk.Daartoemoeteen
rashierniettevroeguitlopenenbloeieninverbandmetschadelijke
nachtvorsten.Vangrootbelangisdatdeboomtochdraagtookaliser
geenzelf-ofkruisbestuivingmogelijk.Bijliefhebberswordtdenoot
immersalsalleenstaandeboomgeplant.AlisdeGewoneWalnootwelzelfvruchtbaar,menschietdaarnietveelmeeopwanneerdebloeivande
mannelijkeenvrouwelijkebloemenvandieeneboomnietgenoegsamenvallen(blz. 17).Samenvallendebloeiisduseenaantrekkelijkkenmerk.Is
datniethetgevaldankantochnogzettingoptredenwanneerhetraseen
neigingtot 'apomixie'(blz.19)bezitenzoopongeslachtelijkewijze
tochnognotenkanvoortbrengen.
Natuurlijkdientdenooteraantrekkelijkuittezien.Deschaalkleur
moetlichtzijn.Donkerenotenzijnnietgewildenwerdenvroegerdan
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ookkunstmatiggebleekt.DeDuitserassenzijnopeenlichteschaalgeselecteerdomdatdaarhetblekenverbodenis.Deschaalmoetookniette
diepgegroefdzijn,watproblemenkangevenwijhetwassennadeoogst.
Deschaalmoetookdunzijn,maarweerniettedunzodatgemakkelijk
schaalgebrekenkunnenoptreden.Denootmoetliefstmetdehandteopenenzijn (doorhalverwegeaanbeidekantenopdenaadlijsttedrukken),
maarookhierweernietzogemakkelijkdatzeinhetveldofbijdrogen
algaat 'gapen'.Ditleidttotbederf.
Devormvandenootmoetnietpuntigofkegelvormigzijn.Denaadlijst
nietteuitgesproken.Vroegerwerdendezezelfswelbijgeslepen!
Denootmoetniettegrootenniettekleinzijn.Erggrotenoten
(paardenoten)hebbenonvoldoendekerninverhoudingtothungrootte.Als
ondergrenswordtwel8gdrooggewichtgenoemd.Voorenkelekwaliteitsnormenzieblz.68).
Dekernmoetdedopofschaalgoedopvullen,maarnietpaltegende
schaalaanliggenwantdankandenootnietzonderveelkernbreukmachinaalgekraaktworden.Tenminste1+0 %vanhetgewichtvandedrogenoten
moetuitkerngewichtbestaan.
Hetkernvliesmoetlichtzijn,zonderdonkereaderen,tedonkereen
tegelevliezenzijnnietgewenst.Eenuitzonderingvormtdenootmet
eenroodkernvlies,ietswatdoorliefhebberswelgewaardeerdwordt.Het
DuitserasNr.1239(KodeDonaunoot)iszo'nras.Hetvliesmoetookde
smaaknietnadeligbeïnvloeden.Dekernmoetgemakkelijkuitdeschaal
tehalenzijn.Vanzelfsprekendmoetdesmaakgoed,typisch'nootachtig'
zijnennietscherp,houtachtigofranzig.
Tenslottedientdeboomnietgevoeligtezijnvoorziektenenplagen
zodatzoweinigmogelijkgespotenbehoeftteworden.
Hetzalduidelijk zijndatgeenenkelrasaanaldezeeisenzalvoldoen.Uitdeverschillendeonderzoekingenindiverselandenzijneenaantalrassenalswaardevolnaarvorengekomen.Omdathetgeenzinheeft
goederassenuitCalifornietenoemen-omdat zevooronstochtevorstgevoeligzijn-zullenweonsbeperkentotde 'toppers'uiteigenlanden
deonsomringendelanden,endannogalleenwanneererookinNederland
enigeervaringisopgedaan.
InDuitsland zijnmomenteelfavoriet:Nr.26,Nr.120,Nr.139,Nr.
121*7enWeinsberg 1.EsterhazyIIuitHongarijewordtalleenvoorwarme
standplaatsenaanbevolen.GenoemdenummerskomenuithetgenoemdeGeisenheimerselectiewerk.
InFrankrijkisnogsteedshetaloudeberoemderasFranquettehet
meestbelangrijk.Opwatmindergoedegrondenenwatmeerkoudeplaatsen
wordtvoortsCorneenParisienneaangeraden.TenslottehebbenMayette,
MarbotenGrandjeannogsteedsbetekenis,zijhetafnemend.
OokinEngelandscoortFranquettehethoogst,samenmetdegrootvruchtigeNorthdownClawnut.
InNederland-iserhelaasgeenofficieelrassenonderzoekmeer,sinds
hetIVTdaarindevijftigerjarenmeeophield.In1953somdeGerritsen
vanhetIVTnog 12Nederlandsenummers,15Duitseen ih Franserassenop
alsmogelijkekandidatenvooronsland.GelukkigheeftdeZeeuwseboomkwekerVan 'tWesteindete 'sHeerArendskerkehetselectiewerkvoortgezet.Hijbrachtin1979eenkleineteelthandleidinguit,waarin5hoofdrassen,7aanvullendeen3specialerassenwordengenoemd.Alshoofdrassenwordengenoemd:Broadview,hetIVT-nummer5110(laterBuccaneergenoemd)endeDuitsenummers 131,139en286.AanvullendzijnIVT1*912
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(deBelnoot),deDuitsenummers26,360,597,12UTen 1335enFeySpecial.
Specialerassen zijnAxel,ParisienneenFranquette (selectieWesthof;
denaamvanzijnkwekerij).
BezienwedezegegevensdanvaltopdatNr.139ookinDuitslandalgemeenwordtaanbevolen.Denummers26en 12^7(inDuitslandboofdrassen)
noemtVan 'tWesteindeaanvullendenkunnendusook (proefgewijs)voor
onswordenaanbevolen.WatNr.286betreft,ditrasmoetwordenverlaten.
DedrachtteWilhelminadorp isslechtendevruchtentonenschaalgebreken.
InDuitslandheeftmenhetrasvanwegedematigesmaaklatenvallen.
BroadviewenBuccaneerhebbeninWilhelminadorpgoedvoldaanenkunnen
duszekergeplantworden.AangezienFranquette zo'nhoogwaardigrasis
enzowelinFrankrijkalsEngelandwordtaanbevolen,zalditookhiergebeuren.Hierdraagthetrasookgoed,zijhetnietvroeg.
Omnietteveelrassentekrijgen,latenwehethierbij.Weldientin
hetonderzoeknogaandachtbesteedtewordenaanenkelerassen,zoalsde
DuitseNr.120,Weinsberg 1,deFranseCorne,Sollze,Parisienne,het
EngelserasNorthdownClawnut,deRoemeenseSibisel hk endeAmerikaanse
Spurgeon,Hansenenandere.Deeerstekleinevergelijkingmet 11rassen
isinhetvoorjaarvan 19Ö1teWilhelminadorpgeplant.

Verdere beschrijving verschillende rassen
Broadview (Aß. 16)

Afbeelding16.NotenvanhetrasBroadview.
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EenrasuitBritishColumbia(Canada),daaromstreeks 1919gezaaid
dooreenzekereUtkiedieeenzendingnotenuitOdessa(Rusland)invoerde.
Dezaailingwerdin1922opdeBroadviewfarmgeplantendroegvoorhet
eerstin1928vruchten.DeboomwerdopgemerktdoorJ.U.Gellatlyuit
Westbank (BC)endezevermeerderdehetrasenverspreiddehetoverde
VerenigdeStaten.Degroeiisnietergsterk.Deboomiszeerwinterhard.
Deknoppenlopenmiddentijdsuitendebloeiissterkprotandrisch.De
vruchtzetting isapomictisch,dusdraagtalleenstaandgoed.Devruchtdrachttreedtvroeginenblijftregelmatig.Vandeinonslandgetoetste
rassenisBroadviewhetmeestvruchtbaar.BomeninWilhelminadorp inhet
voorjaarvan 19?Ugeplant,brachtenindejaren 1977-1980:0,67;0,83;
1,33en3,02kgperboomopendatopeenongunstigestandplaats.
Denootistamelijkgroot (tabel 3), langwerpigmeteenduidelijke
naadlijst,waarnaastdeschaalpleksgewijsvrijdiepisgegroefd.De
lichtbruineschaalisnietdiepgegroefdenopentvrijgemakkelijk.De
kernvultdeschaalgoedopmaarlostnietzogemakkelijk.Hetkerngewichtis k6 à kj %vanhettotaledrooggewicht.Zesmaaktgoed.Derijptijdvalttweedehelftoktobertotbeginnovember.Denootvaltgemakkelijkuitdebolster.Velebolstersblijvenlangaandeboomhangen.De
boomheeftweiniglastvanziektenenplagen.

Buccaneer (Afb.17)

Afbeelding17.NotenvanhetrasBuccaneer.
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EenNederlandsrasuithetLimburgseNeer,ietswatindenaamtotuitdrukkingisgebracht.Deboomisgoedwinterhardendegroeikrachtis
vrijsterk.Deknoppenlopenlaatuitendebloeiiszwakprotogyn.Vermoedelijkdoorvoldoendeoverlappingvandevrouwelijkeenmannelijke
bloeidragenookalleenstaandebomengoed.TeWilhelminadorpleverden
bomen,geplantinhetvoorjaarvan 197*+,indejaren 1977-19ÖOachtereenvolgens0,1*7;0,33;0,30en 1,38kgperboom.
Denootiskortenbreed (tabel3)enopentgemakkelijkmetdehand.
Dekernvultdeschaalgoedopenisgemakkelijkuitneembaar.Hetkerngewichtis hk %vanhettotaledrooggewicht.Insommigejarenkomenschevenotenvooralsgevolgvanéénzijdigonvoldoendekernontwikkeling
(1980).Desmaakisgoed.Derijptijdisrondhalfoktober.Deboomheeft
weiniglastvanziektenenplagen.Ditraswordtalsgoedebestuivervoor
andererassenbeschouwd.

Nr.26 (Afb. 18)
EenDuitsrasuitGeisenheim-Rïidesheim.Degroeikrachtismatigsterk.
Deknoppenlopenlaatuitenontsnappendaardooraannachtvorsten inhet
voorjaar.Degroeisluitlaataf,daardoorrijpendescheutennietaltijd
goeduit (kansopschadedoorwintervorst).Devruchtdrachttreedtvroeg
inenisregelmatig.Draagtsomsintrossen,maarmeestal2-3notenbij
elkaar.Debloeiisprotandrisch.Apomixiekomtvoor,daardoorkande
boomookalleenstaanddragen.

Afbeelding18.NotenvanhetrasNr.26.
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Denootismatiggroot (tabel 3),omgekeerdeivormig.Delichtbruine
schaalisvrijglad,stevigengoedgesloten.Denaadlijstisalleenin
hetmiddenduidelijk.Innattejarenkunnenschaalgebrekenvoorkomen.De
nootopentgemakkelijk.Eenkgluchtdrogenotenbevat91stuks.
Delichtgelekernmetdonkereaderenophetvliesvultdeschaalgoed
openlostgoed.Hetkerngewichtis hl %vanhettotaledrooggewicht.De
smaakisgoed.Derijptijdistweedehelftvanoktober.Innattejaren
iszegevoeligvoorbladvlekkenziekte.Ditrasvoldoethetbesteopeen
warmestandplaats.

Nr. 139(Afb.19)
DitraswordtookweldeWeinheimernootgenoemdnaardeDuitseplaats
Weinheimwaardemoederboomstond.Degroeikrachtismatigsterken
schijntoponderstam Jugions nigra nogalwatzwakkertezijndanop Juglans regia. Deknoppenlopenmiddentijdsuit,maardebloeivaltlaat,
waardoorhetrasontsnaptaannachtvorstinhetvoorjaar.Debloeiis
protandrischenerbestaateenneigingtotapomixie.Mededaardooris
devruchtdrachtgoedenregelmatig.
Devruchtenstaanapartof2-3bijelkaar.Somszijnermeervruchten
pertros.
Denootismatigvangrootte (tabel3)enheefteentamelijkgladde,
mooielichteschaal.Deschaalismeestalgoedgesloten,maaropentgoed.

Afbeelding19.NotenvanhetrasNr.139.
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Denaadlijstiszwakontwikkeld.Eenkgluchtgedroogdenotenbevat87
stuks.
Dekernvultdeschaalgoedop,maar isinnattejarennietaltijd
vollediguitgegroeid.Hetkerngewichtbedraagt kk %vanhettotaledrooggewicht.Hetgelekernvliesheeftdonkereaderen.Dekernisgemakkelijk
uitdeschaaltehalen.Desmaakiserggoed.Derijptijd isvariabel;
bijonsindemaandoktober.Denootvaltnogaleensindebolsteraf.
Deboomisinnattejarengevoeligvoorbladvlekkenziekte ensomsvoor
bacteriebrand.

Nr. 1247(Aß. 20)

Afbeelding20.NotenvanhetrasNr.12!*7.

DitrasisafkomstiguithetDuitseMehlen (Kurmark)enzoudusMehlennootkunnenheten.Deboomiswinterhardenheefteenmatigsterke
groeikracht.Deknoppenlopenvroeguit;heteerstvandeinNederland
thansgetoetsterassen.Daaromishetrasnietgeschiktvoornachtvorstgevoeligegebieden,omdatookdebloeivroegtotmiddentijdsvalt.De
bloeiisprotogyn.Hetrasisregelmatigvruchtbaar endevruchtenhangenmeestalintrossenvantweebijelkaar.
Denootistamelijkgroot (tabel3,blz.^2)enheefteenkenmerkende
gepuntevorm.Denaadlijstisweinigopvallend.Destevigeschaalisweiniggegroefdengoedgesloten (ookinnattejaren).Deschaalopentge-
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makkelijk.DerijptijdisvariabelenvaltnadievanNr. 139.Eénkg
luchtdrogenotenbevat91stuks.
Delichtgelekernvultdeschaalgoedopenlostgemakkelijk.Het
kerngewichtbedraagt hk %vanhettotaledrooggewicht.Desmaakisgoed
totzeergoed.InDuitslandlijdthetrasminderdandeanderegenoemde
Duitserassenaanbladvlekkenziekte.

Franquette (Aß. 21)

Afbeelding21.NotenvanhetrasFranquette.

EenoudrasafkomstiguitdeomgevingvanSaint-MarcellinenVinay
(Isère,Frankrijk).Indatlandhetmeestbelangrijkerasenookdaarbuitenwijdverbreid.Degroeikracht istamelijksterk;dekroonisgemakkelijktevormen.Deknoppenlopenlaatuit,waardoor inhetalgemeen
geennachtvorstschadevoorkomt.InWest-Europastaatdeboomalsgoed
winterhardteboek,maarinhetnoordwestenvandeVerenigdeStatenzijn
instrengewintersvelebomendoodgevroren (blz.25).
Delangdurigebloeiisprotandrischendemannelijkeenvrouwelijke
bloeioverlappenweinig.Daardoorendoorhetontbrekenvanapomixie
heefthetrasgoedekruisbestuiving nodig.Zonderditisdedrachtslecht.
InFrankrijkplantmenerbijvoorkeurtweebestuiverrassenbij-MeylannaiseenRondedeMontignac-omdegehelebloeigoedtebestrijken(afb.
7).

1*1

Devruchtdracht treedt inFrankrijkvroeg in,hij ons echter niet.De
dracht isregelmatig engoed.Derijptijd valt tweedehelft oktoher.
Denoot istamelijk groot (intabel 3komt dat geheelniet tot uiting).
Meestalhebben 70 %van denoten eendoorsnedevan 30mm enmeer.De
lichtbruine schaalis stevig entamelijk ruw.Denoot weerstaatbehandelingenen transport goed.De naadlijst isop hetbovenste deelvande
noot duidelijk.De noot sluit goed.
De kernvult de schaalgoed op.De lichtgekleurde kern isgoed voor
U-5 %vanhettotale drooggewicht.De kern laat zichgemakkelijk uit de
schaalhalen.De smaak is zeer goed.
Hetras isweinig gevoelig voor bladvlekkenziekte maarwel voorbacteriebrand,vooral op devruchten.InFrankrijk achtmen dit ras geschikt
voor intensieve beplantingen.
Tabel 3.Maten (mm)en gewicht (g)vanverse noten in 1980van éên
Zeeuwseherkomst.
lengte 1) breedte
Broadview
Buccaneer
Nr. 26
Nr. 139
Nr. 12U7
Franquette

Ko

3,5
3,6
3,5

M
3,6

zie afb.2voorbegrip.
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2,9
2,8
2,6
2,9
2,8
2,9

dikte 1 '

2,8
3,2
2,8
2,9
2,9
2,8

gewicht
11.5
10,1»
12,8
11,0
13,0
10,1

Gewicht na 2weken
kamertemperatuur

8,7
8,5
8,U
9,0
10,0

7,1

8. Planten
Hetbestekanmenjongetomenplanten.Hoeouderdebomen,hoegroter
deterugslagalsgevolgvanhetverplanten,waarbijimmersveelvortels
verlorengaan,enhoelangerhetzaldurenvoordeboomgaatdragen.
Hoogstammenplantenisdusinditopzichtnietbest.Goedvoldoenéénjarigeveredelingen (oculaties)vantenminste 1,80mlengte (afb.15rechts)
Opgemerktmoetwordendathetwortelstelselvanzo'nboomminstens3jaar
oudis (blz.30).Kasveredelingen (afb.15links)bereikenpasnalangere
tijdeenzelfdelengte,maarhetwortelstelseliswelongeveerevenouden
zezullendusevengoedverplantbaarzijn.
GoedegewaarmerkteFransebomenkostteninI98O-8162-88francs,afhankelijkvandegroottevandepartijgekochtebomen.InNederlandkosttengoedebomenindatseizoenƒ26,75perstuk,plus15centplombekosten.
Debesteplanttijdhangtafvandeomstandigheden.Ineenklimaatals
hetonzemeteenlanggroeiseizoenenmeestalgeenvroeginvallendewintersverdientherfstbeplantingdevoorkeur.Dewortelskunnendaninde
herfstenwinternogzoveelgroeiendatdeboominhetvoorjaargoedkan
gaangroeienenmindervaneventuelevoorjaarsdroogte zallijden.Instrekenmetveelvroeginvallendevorstmoetmenwelinhetvoorjaarplanten
omdatdegrondbevrorenis.Mendoetdatdaneindfebruari-beginmaart.
Datzelfdegeldtbijonsalsdegrondindeherfstnietbekwaam (tenat)
isomteplanten.Voorjaarsplantinghoudtmeerrisico'sinvandroogteschade.Bijvoorkeurmoetdanookwatergegevenkunnenworden.
Hetplantgatwordtzogrootgemaaktdatdewortelsergoedinkunnen.
Vanzelfsprekendhebbenhoogstambomeneengrootgatnodig.Afmetingenvan
1-2mdoorsnedeentot 1mdiepwordenvoorzulkebomenwelgenoemd!
Vooréénjarigeveredelingenzalhetplantgatgelukkigveelkleinerkunnen
zijn.Uitgangspuntisdatdewortelsergoedverspreidinkunnenliggen
enwatdieptebetreft,dehoogstezijwortelmoetzeker5-10cmonderhet
maaiveldkomen.Deboommoetechterniettediepgeplantworden,wantdat
leidttotonvoldoendegroei.Hetishetbestedekwekerijplantdiepteaan
tehouden.Plantgatenvoorjongebomenvariërenvan30-60cmdoorsneetot
25-30cmdiepte.
Gebrokenenverwondewortelswordenweggesnoeid,maardanookalleen
deze,andersgaanteveelreservesverloren,watdeaanslagbemoeilijkt.
Dewijzevanplantenisverderalsdiebijanderebomen.Dewortels
wordenuitgespreidinhetplantgatenlossegrondwordtgoedtussende
wortelsgebracht.Deteruggegooidegrondinhetplantgatwordtstevig
aangedrukt.Zonodigwordtdegrondvanhetplantgatverbeterdmettuinturf.Bijdrogegrondverdientaangietenaanbeveling.Omtediepstaan
vandebomentevoorkomennabezakkenvandegrond,wordtbijgroteplantgatenweleenstevigheuveltjeopdebodemvanhetgatgemaakt,waarop
deboomkomtterusten.
Vroegerwerdhetwortelstelselwel 'gepralineerd',dathoudtindat
bijaankomstuitdekwekerijgedooptwerdineenklei-koemestpap(3:2)
aangelengdmetwatertotdejuisteconsistentie.Ditgebeurdeomschadelijkuitdrogenvandewortelstevoorkomen.Eenvoudigerishetdebomen
-indienmennietdirectkanplanten-intekuilenofalsditdoorvorst
indegrondnietmogelijkis,debomenmetdewortelsinvochtigzaagsel
ofveenmostebewarenopeenvorstvrijeplaats.
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Eigenlijkmoetnogv65rhetplanteneensteunpaalgezetworden.De
boomheeftindeeerstejaren,zekerineenwinderigeomgeving,steunnoig.Depaalvanminstens6cmdoorsnedezetmenminstens60cmdiep.De
bovengrondselengtekanvariërenmetdeboomvorm;1mvoorlaag-en2m
voorhoogstammen.Depaalstaathetbestaandezuidkantvandeboomen
beschermtdantegenzonnebrandentegensplijtenvandestambastbij
vorstopbesneeuwdegrond.Indekustgebiedenstaatdepaalbeteraande
westkant,zodatdeboomdanbijveelwindaandepaalhangt.
Deafstandtussenpaalenboommoetruimzijn(10-20cm)omdeboom
bijzijnstevigediktegroeitochvrijtehoudenvandepaal.Tenslotte
moetdeboomvastgezetwordenmetdeugdelijkboombanddattussenboomen
paaloverkruisgaat.Regelmatigcontrolerenopinsnoeienvanhetbandis
noodzakelijk.
Nahetplantenishetgoedde 'boomspiegel'(bovenkantvanhetplantgat)tebedekkenmeteenlaagoudestalmestofandervochtigorganisch
materiaal.Ookplastickanvoordezevochtconserveringvanhetplantgat
metveelsuccesgebruiktworden.
Waarnodigwordendebomentegenwildvraatbeschermd.Ditkanmetbehulpvangazenboommanchetten,ofdoorafgazenvanhetterrein,ofdoor
insmerenvandestam(men)metwildafweermiddelen (AAprotect).Instreken
metstrengevorstkandestamdoorstromattenofjutezakkenwordenbeschermd.Welmoetendezetijdignadevorstweerverwijderdworden.
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9. Plantafstanden
Deplantafstandenhangenafvanhetdoelvandebeplantingenvande
groeikracht.Ditlaatstewordtbepaalddoorhetras,degrond,deonderstamendehoeveelheidneerslag.Vroegerwerdzeerruimgeplant:70-90
hoogstammen(stamlengtemeerdan2m)oponderstam Jugions regia perha.
Mencombineerdevaakdeteeltvannotenmethoutwinning.Afstandenvan
12'x10,12x12totzelfs15x 15kwamenvoor.Dezewijzevantelen
heeftplaatsgemaaktvoormeerwinstgevendemanieren.
InFrankrijkkentmenthanstweetypenintensievebeplantingen,een
matigeneenergintensieve.Delaatsteteelt 150-200bomenperhaop
7xTtot8x8m afstand.Ditdoetmenalleenoponderstam Jugions
nigra enmetlaagstambomen.Dezebeplantingenvergenveelteeltzorgenmen
isnietzekerofzewellangmeekunnen.Eenvoordeelisdatsnelhoge
opbrengstenwordenbereikt (blz.2*0.Dezemaniervantelenlijktvoor
onslandmetzijnduregrondhetbeproevenwaard.
InFrankrijkverkiestmenmatigintensievenotegaardenmet90-1^0bomenperha,geplantop9x8tot11x10m.Hetbijbehorendeboomtypeis
dehalfstam (stamlengte0,9-1,1 m). Hierteeltmenuitsluitendnoten;
dehoutproduktieteltnietmee,wantdaarvoormoetdestamlengteminstens
2mbedragen.Dezebeplantingentreftmenaanzoweloponderstam Jugions
regia alsop Jugions nigra. Deonderstamkeuzehangtafvandegrondende
kansopwortelziekten (blz.28).
Deafstandenvariërenperras.Cornebijvoorbeeldiseensterkegroeier,
Broadvieweenzwakke.InNederlandbestaatdaarovernietveelinformatie.
InDuitslandkiestmenopGewoneWalnootafstandenvan12x9tot10x
x9m,oponderstamZwarteWalnoot9 x 7 tot8x7m.Delaatsteheeft
daardevoorkeur.
Hoewelnatuurlijkinallerleiverbandengeplantkanworden,verdient
rechthoeksverbanddevoorkeurbovenvierkants-ofdriehoeksverband.In
heteerstegevalismachinaleverzorgingheteenvoudigsttecombineren
meteenredelijkaantalbomen.Vroegerhadmentussenteelttussendebomen,vooreeninkomenindeaanloopjaren.Appelenkerswerdenwelgebruikt.Ditwordtnietmeergedaanomdatdeverzorgingvandeverschillendesoortenzulkeuiteenlopendeeisensteltendenotenopbrengstonnodigwordtuitgesteld.Welishetmogelijktijdelijkéénjarige,weinig
concurrerendegewassentussentetelen.Tochisditgeziendeervaringen
metanderevruchtsoortenmeestaleerdernadeligdanvoordelig.Sommige
gewassenzoalsaardappelen,kunnennietindebuurtvandewalnotenbomen
gedijen.Waarschijnlijkkomtditdoordegiftigestofjuglonindebladerenenwortels.Nietvoornietsluidteenoudgezegdedatwalnoten
'eenbozedruphebben'.OokbijZwarteWalnootisditbekend.
Liefhebbersdieslechtseenofenkelebomenplanten,kunnenzichvan
bovenstaandeeenideevormenoverdebenodigderuimtediedeGewoneWalnootvraagt.
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10. Snoei
Over de snoei van walnotebomen bestaat nogmeer verschil van mening
danhet geval isbij andere vruchtbomen en dat wil wat zeggen. In deliteratuur lopen de inzichten in allesuiteen;of erwel of niet gesnoeid
moet worden en zo ja,welke boomvorm danwel nagestreefd moet worden en
de tijd van snoeien. In oudewerken wordt zelfs het gereedschap ter discussie gesteld: het mes isbeter dan de schaar!
Wijlen Prof.Maurer uit Geisenheim had het welbij het rechte eind
toen hij stelde dat de snoei van walnoten te lang veronachtzaamd iswaardoor allerlei verkeerde ideeënmaar de ronde blijven doen.Dit kwam omdat de teelt zo langbeperkt isgebleven tot een paar bomen per bedrijf.
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Afbeelding22.BomenvanhetrasGrandjeaninvijfdegroeijaaropgekweektals
vaasvorm.
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Men dacht daarbij niet aan snoei of deboomgrootte onderdrukte eventuele
snoeineigingen.
Nu de teelt welmeer rationeel bedreven wordt en ook in verschillende
proeftuinen onderzoek aan de Gewone Walnoot wordt gedaan,komt ermeer
duidelijkheid.
Allereerst deboomvorm. De grote natuurlijke kroon,lang gebruikt en
opgehemeld,heeft nuwel afgedaan voor de teelt van noten.De kroon is
daarvoor erg ondoelmatig;het grootste gedeelte brengt door lichtgebrek
geen noten voort. Dedracht blijft beperkt tot de omtrek. De boomvorm
die thans inFrankrijk opgang maakt,isde vaasvorm (afb. 2 2 ) ;eenboomvorm zonder centrale harttak. Inhet onderzoek treedt ook de kegelvormigeboom met centrale harttak naarvoren,maar deze durftmen nog niet
aan tebevelen.Hoewel devaasvorm isgekozen om de goedebelichting van
dekroon,ishet gezien ervaringen met andere vruchtbomen te verwachten

Afbeelding23.a.Hoofdknop (boven)ensecundaireknop (onder)vanrasFranquette.
b.Alsafb.23a,nunawegsnijdenhoofdknop,verklaringzietekst.
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datdekegelvormigebeterzalzijn.Dezevormcombineertnamelijkhet
bestelichtopvangen-verdeling.Daaromlijkthetgoedinonslandjuist
metdekegelvormigeboomonderzoektedoen,wantwijmoetenzekerwoekerenmethetbeschikbarelicht.Ookhetgroeibevorderend inknippenvanéénjarigetwijgen-nogaanbevolenvoordevaasvorm,ziehierna-moeteens
kritischbekekenworden,omdatditookbijanderevruchtbomenduidelijk
produktieverlagenden-vertragendwerkt.
Bijdeopkweekvandevaasvormgaatmenuitvaneenstamlengtevan
zo'n80-90cm.Korterestammen zijnlastigbijwerkenmet.machines,langerevertragenhetindrachtkomenvandeboom.Heeftmengoedplantmateriaal,1,5-3mlang,dankniptmendezenahetplantenterugtot 1,20
à 1,30mbovendegrond.Hiernasnijdtmengesteeldeknoppenenhoofdknoppen (afb.23),daarwaarmengesteltakkenwilkrijgen,weg.Ditleidter
toedatdeonderliggendesecundaireknoppengaanuitlopen,dieinhetalgemeeneengroteretakhoekhebben.Ditisgunstig:kleinetakhoekenkunnen
latertotuitscheurenvantakkenleidenengrotehoekenzijnooknoggunstigomdateenvlakketakstandgunstigisvoorbloemknopvormingenvruchtzetting.
Heeftmenkorterplantmateriaaldanmoetmeneerstzelfeenboomkwekendieongeveergelijkisaandievandevorigegroep.Bomenvanbijv.
+ 1mlengtekniptmennahetplantenwelterugtot2-3knoppenbovende
veredelingsplaats.Uitdestompontstaandanenkelescheuten,waarvan
mendesterkstelaatdoorgroeien.Deoverigeremtmenafdoorzeinmeijunitenijpen (wegnemenvandegroeitop).Heeftmennogkorterebomen
-duidelijkkorterdan1m-danlaatmendeplantongemoeidnahetplanten.Naééngroeiseizoenheeftmenweldegewenstelengteenkanookop
1,20-1,30m ingesnoeidworden.
Iseenmaalop1,20-1,30m ingeknipt,dankiestmenindezomervier
geschiktescheutenuittussen0,80 en1,10mhoogteengoedverdeeld
ronddestam.Eventueleandereremtmenaftengunstevandevierdoor
zeinmei-junitenijpen.
Nahetgroeiseizoenkiestmenindewinter3meestgeschiktetwijgen
uittotgesteltakken.Alleandere-inclusiefdeharttak-wordenweggeknipt.Dedriegesteltakkenwordengetopt, +_ 1/3wordtweggesnoeid opeen
naarbuitengerichteknop.
Inhetvolgendegroeiseizoenwordeneventueletelangescheutengenepen.
Scheutenmoetennamelijknietlangerdanongeveer 1mlangworden,anders
wordenzeonderaantekaal.Indevolgendewinterwordtweerongeveer 1/3
vandegesteltakkenverlengenissenuitgekniptenweeropeen 'buitenoog'.
Hetuitknippenleidttoteensteviggestelenmenstreefteenzekerevenwichtnatussendetakkendoordeuiteindennadesnoeiopeenzelfdehoogtetezetten.Ditkanmakendatbijdeenetakwatmeervandeverlengeniswordtweggesnoeiddanbijdeandere.Hetweggesnoeidedeelvarieert
danookvan 1/3tot t/k vandelengte.
Indezomervolgtweerzonodignijpenvanscheutenenindevolgende
winterwordtvoorhetlaatstingekniptindeverlengenissen.Ookworden
eventuelesterketwijgenopdegesteltakkenweggesnoeid.Deze 'zuigers'
kunnenhethartvandeboomdichtmakenendegroeivandegesteltakverderopverzwakken.Ooknaarbinnengroeiendetwijgenwordensteedsweggenomen.
Nahetintredenvandevruchtdrachtblijftsnoeinodigenisgericht
ophetverjongenvanhoutenhetzorgenvooreengoedebelichtingvan
allehout.Verjongengebeurtdoortakkenterugtezettenopgeschikte
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zijtakken.Ditbevordertdevormingvannieuwescheutenopdetakken.
Hiervanhoudtmendangeschikteaan.Belichtingssnoei isvooreendeel
alvervulddoordeverjongingssnoeienvooreendeelbestaathetelke
winteruithetwegnemenvanzuigersenverkeerdgeplaatstetakkenoftwijgen.
Wilmenoude,tevorenweiniggesnoeidebomen,verjongendanmoetdit
metbeleid,dusgeleidelijkgebeuren.Zoumendeboomtedrastischaanpakkendankanzonnebrandaandebastveelschadeaanrichten.Ditbehoeft
menniettevrezenwanneerregelmatiggoedisgesnoeidendekroonaltijd
goedbelichtisgeweest.
Debestesnoeitijdvaltinmaart-aprilennietzoalsvroegerwerd
voorgeschrevenindezomerofdirectnadeoogst.Ditgeldtzekervoor
dikkerhout.Hetovergroeienvansnoeiwondenvoltrektzichnamelijkhet
bestenadesnoeiinhetvroegevoorjaar,zo'n k-Qwekenv66rhetuitlopenderbomen.Daarbijmoetmendeuitlooptijdvanderasseninrekening
brengen.Erzijnwatditbetreftvroegeenlaterassen,diedusvroeger
respectievelijklatergesnoeidkunnenworden.Bijvoorjaarssnoeiisde
kansopvorstschadehetkleinst.
Devraagdiebijvoorjaarssnoeialtijdopduiktisdievanhetbloeden
ofzelfsverbloedenvandebomenuitdesnoeiwonden.Bloedenisechter
meestalgeenprobleemenalshetalvoorkomtmeeropvallenddanschadelijk.Afdekkenvangrotesnoeiwondenmetbijv.TopsinM-pastaisaanbevelenswaardig.
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11. Bemesting
Inonsland isweinigmetwalnoten geëxperimenteerd, laat staandat
erbemestingsonderzoek isgeweest.Nu isdat ookvrijwel ondoenlijk met
eengewasdat zoveelruimte opeist en zolangmeegaat,zeker alsditook
opverschillende grondsoortenmoestwordenuitgevoerd. Ook elders heeft
mendatnatuurlijk ervaren.Vandaar datviaomwegengetracht istoch tot
richtlijnen voorbemesting tekomen.Menneemt danbijvoorbeeld hetgedragvandebomen samenmetbladonderzoek alsuitgangspunt.
Wat gedragbetreftkanmen aandegroei endebladstand endeopbrengsten zienofdeboom goed ofslechtgedijt.InCalifornie bijvoorbeeld
steltmen dat er stikstofgebrek iswanneer de scheuten korter dan20cm
blijven,naast enkele anderekenmerken,want juist aanbladkleur en-ontwikkeling isveel aftelezen (ziegebreksziekten).
Bijbladonderzoek heeftmen indeVerenigde Statenvan een aantalelementenvastgesteld -aandehandvanhet gedrag vandeboom-ofdebladgehalten goed,onvoldoende oftehoog zijn (tabel k).
Tabel 1*.Verklaring bladgehalten GewoneWalnoot .Analyse aan1*0-50
eindblaadjes vanbladeren aandebasisvannieuwe scheuten.
Element

M onstertijd

% ' stikstof
%fosfor
%kalium
%calcium
%magnesium
%zwavel

dpm mangaan
dpmborium
dpm koper
dpm zink

aug.
juli

Concentratie inblad
beneden
normaal normaal
tekort
«=:2,0
-= 0,09
«= 0,9
«= 1,25

2,0-2,3
0,9-1,1

<0,3
«=20
«=:20
<l*-5
«=15

15-20

overmaat

2,3-3,2
0,1-0,3
1,2-3,0
1,25-2,5
0,3-1,0
0,17-O.U
20-270
36-200
> 300
5-20
20-200

<=kleinerdan, >- groterdan. Samenvoegingvan gegevensvanHendricks
et al. 11978),Stebbins (1979)enFaust&Shear (1980). ;Opdrooggewicht. Delenpermiljoen - mgperkgdrooggewicht.
Voorkalium enstikstof lijken degegeven gehalten goedbruikbaar,maar
bijbepaalde andere elementen zijndevariaties voor 'normaal'nogal
groot.Devraag ishoebetrouwbaar dezegegevens zijnen of zeook voor
Nederlandse omstandigheden geldigheid bezitten.Ditmag ookblijken uit
het feitdatuittabel 1*blijkt datboriumgebrekoptreedt bijbladgehaltenlager dan20dpm,terwijlmen inde staat Oregonalspreekt vangebrekbijgehalten lager dan 80dpm.Mogelijk biedt detabeltoch enig
houvastvoor ons.Bladonderzoek alshierbedoeldwordt inNederland tegen
eenvergoeding verricht doorhetLaboratorium voor Grond-enGewasonderzoekte Oosterbeek.
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Daarnaastishetzinvoldoorhetzelfdelaboratoriumeengrondonderzoek
telatenuitvoerenomdebemestingsbehoeftevasttelatenstellen.Inde
meestelandenwordtaandehandvanzo'nonderzoekeenbasisbemesting
metfosfaatenkaligegeven.Ditgebeurtdanvoorhetplanten.Ditkanook
uitstekendindevormvaneenstalmestgift.Inwalnotenbeplantingen ishet
voortsgebruikelijknahetplantengedurendedeeerstejarenalléénstikstofmeststoffentestrooien.AlsvoorbeeldgeldtdatmeninFrankrijk
0,1kgzuiverestikstofperboomgeeftinheteerstegroeijaarregelmatig
oplopendtot0,5kginhetvijfdegroeijaar.Ditstrooitmendanineen
straalronddestam,variërendvan1minheteerstejaartot3minhet
vijfdejaar.
Vanafhetzesdejaargaatmennaarbehoefteookfosfaatenkali
strooien,bijlagezettingminderdanbijgoedezetting.Indezejaren
variërendegiftenperhainFrankrijkvan80-120kgzuiverestikstof,
80-100kgkali (K 2 0),60-80kgfosfaat ( P ^ ) . Menmoetmetdezegegevens
omrekenenhoeveelhandelsmeststoffenmoetenwordengebruiktaandehand
vandepercentagesN,K p 0enPpO,-dieopdeverpakkingstaan.Indeze
periode,evenalslater,wordtbréedwerpigoverdegehelegrondoppervlakte
gestrooid.
Inechtvolwassenbeplantingen-zonahettiendejaar-bestaatdeervaringdatdebomengoedreagerenopoplopendestikstofgiften (meeropbrengst,groterenoten,meerkernrendement).TochgaatmeninFrankrijk
nietverderdan120-180kgzuiverestikstofperha.Debeideandere
hoofdelementenblijvenindezelfdeordevangroottegegevenwordenals
indeperiodevan6-10jaar.
Stikstofwordtindevormvanamoniumnitraatgegeven,vaakintwee
keer (2/3inmaart,1/3inmei).FosfaatwordtalsThomasslakkenmeel(op
neutraleofzuregrond)ofalssuperfosfaat (opalkalischegrond)gegeven.Kalitenslottemestmenalszwavelzurekali (opzwareopkalkrijke
grond)ofalschloorkali (oplichtegrond).Fosfaatenkalimestmenin
deherfstnadeoogst.
Bekalkenwordtopzuregrondenwelaanbevolen.
Totdusverhebbendegegevensvrijwelalleenbetrekkinggehadopkunstmest,maarstalmestkannatuurlijkookgoedwordengebruiktendatisin
hetverledendanookveelgedaan.InDuitslandheeftmengoedeervaringen
met1*0-60tonstalmestperhaomdedriejaar.Indetussenliggendejaren
geeftmendankunstmest.Ditkannatuurlijkteveelzijn.Beterisuit
terekenenhoeveelmenwelnietgeeftmetstalmest,zodatnietoverbodig
kunstmestwordtgestrooid.Stalmestisnatuurlijkeengoedeleverancier
voordevoornaamstemineralenenverhoogtbovendienhetgehalteaanorganischestofvandegrond.Voorwalnotenbomenzietmenditgehaltegraag
tussen2en h %zitten.
InFrankrijkberekendemeninhetverleden-opbasisvanvastlegging
vanmineralenbijdegroeienexportvanmineralenuitdeboomgaardmet
denoten-datmet7tonstalmestperhaperjaardebehoefteaankalien
fosfaatwelgedektis.Met 12-15tonookdestikstofbehoefte.Dooromhet
jaar12-15tonperhategevenwerddegehelebehoefteaandezedrievoornameelementengedekt,alsmeninhettussenliggendejaarnogwatstikstofindevormvankunstmestbijgeeft.
Mendientweltebeseffendatstalmestzeervariabelvansamenstelling
isendatdaarmeedanookdegiftenmoetenvariëren.Menziedaartoehet
boekjevanKolenbranderenDelaLandeCremer (biz.71*).
Almetalmoethet-gezienhetontbrekenvanNederlandseervaringen-
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nogeensbenadruktwordendatgrond-engewasonderzoekalsbasisvoorde
bemestingmoetenwordengenomennaastgoedachtslaanophetgedragvan
hetgewas.Zokanhetbestedebehoefteaanbemestingingeschatworden;
enenerzijdskunnendangebreksziekten (ziehoofdstuk 12)enonvoldoende
groeienproduktieenanderzijdsverspillingwordenvoorkomen.
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12. Gebreksziekten
BijdeGewoneWalnootzijnstikstof-,borium-,magnesium-enijzergebrekbekend.Inwarmelandenkunnenooknogkali-,fosfaat-,zink-,koper-enmangaangebrekvoorkomen,dezezijningematigdeklimatennooit
beschreven.
Stikstoftekortuitzichineenlichtgroenebladkleur,kortescheuten
enkleinebladeren.Metdehiervoorbesprokenbemestingmetstikstofkan
hierwataangedaanworden.
Boriumgebreklaatzichzienindevormvanafgestorvenplekkenlangs
derandenvandeblaadjeseninernstigegevallenooktussendenerven
langsdehoofdnerf.Voldoendestikstof (!) kanditeuvelverminderen,
maarookwordenboriumhoudendemeststoffengebruikt (0,11-0,23kgzuivereboriumperboom).Snellerwerktspuitenmet0,2 %natriumpentaboraat.
Mendoetditdriekeer,kortvoorhetuitlopen,kortnadebloeiennog
eens I1*dagenlater.Mestenisenkelejarenwerkzaam,spuitenslechtshet
seizoenzelf.Devraagiswelinhoeverreditgebrekinonslandzalvoorkomen.Bijanderevruchtbomen ishetooknooiteenprobleem.
Magnesiumgebrekistezienaanlichtgeleverkleuringentussendebladnerven.Ookhiertegenkangemestofgespotenworden.Gebruiktmenbijv.
patentkali,danwordtookaanmagnesiumtekortwatgedaan,omdatdeze
meststofveelmagnesiumoxydebevat.Menkanookmestenspeciaalvoormagnesiumenwelindevormvan300-500kgkieserietofbitterzout(=magnesiumsulfaat)perha.Mg-gebrekkanookdoorspuitenmet3 %magnesiumsulfaatverholpenworden.Ditwordtdriekeertoegepastomdetweeweken
vanafheteindevandebloei.
Uzerchloroseiswijdverbreid.Hetsymptoombestaatuiteengeelgroeneverkleuringvanhetbladmoestussendenerven,diezelfgroenblijven.
Uzerchlorosekanzichlangzaamuitbreidenenzelfstotafstervenvande
boomleiden.Deernstvanhettekortkanvariërenmethetjaar,zodattekortaanijzernietalleenverantwoordelijkkanzijn,maarookonvermogen
hetelementoptenemen.Inderdaadishetverschijnselcomplex.Factoren
diehetindehandwerken,zijn:slechteontwatering,slechtebodemstructuren,teveelkalkindegrond,onevenwichtigebemestingenbepaalde
weersinvloeden,zoalsafwisselingvandroogennatweereneensnelle
overgangvanvoorjaarskounaarwarmerweer.Hierdoorontstaateengroeistootdieijzertekortveroorzaakt.
Chlorosewordtdanookvaakindirectbestredenenweldoordeontwateringteverbeteren (drainageaanleggenofschoonspuiten),ofonoordeelkundigegrondbewerkingnatelaten (niettevaakbewerkenbijv.).Op
kalk-enkalirijkegrondmoetnietnogeensextravandezeelementengegevenworden.Opslempigegrond,diesneldichtslaat,iszwarthouden
zekerindewinternadelig.Hierkandooreengras-ofonkruidbedekking
wataangedaanwordenofookmeteenwintergroenbemester.
Rechtstreekskanijzergebrekwordentegengegaandoorijzertoetevoegenaandegrond,bijv.indevormvanijzerchelaat (100mghandelsprc—
duktpermstraalvandekroon).Ditwordtinwateropgelostmetveelwaterindegrondgespoeld.Hetisduurenomslachtig.Eenouderwetsmiddel
bestonduithetindestamslaanvangegalvaniseerdenagelsofspijkers
(indestamvoetofnetonderdegesteltakken).Mengebruikt 100gperm
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straalvandekroon.Ditlaatstedoetmenalleenbijbomenminderdan15
jaaroud.Dewerkingvanchelaatisvelsnel,maarvergtherhaling,die
vanspijkersislangzaam,maarverktlanger.Dezemethodemaaktvelhet
houtwaardeloosvoordeverkoopalsmeubeltimmerhout.
Tenslottekanopgemerktwordendatdewalnootzwavelnodigheeft,maar
ditkanvoldoendegedektwordendoordezwavelhoudendemeststoffen(bijv.
zwavelzurekali).
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13. Bodembehandeling
Erzijnverschillendemanierenomdebodemtebehandelen.InFrankrijk
werdenwordtindebeplantingentijdenshetgroeiseizoendegrondzwart
gehoudendoormiddelvanbewerken.Ditgebeurdemetschijvenegofcultivatorofafwisselendmetbeide.Ditomdebomentebehoedentegenconcurrentievanonkruidenenookombijhetnotenrapengeenlasttehebbenvandeonkruiden.Welmoetdanéénmaandvoordeoogstdegrondvlak
geëgdwordenendaarnaplatgeroldmeteengladderol.Hierdoorontstaat
eenvloerwaarvandenotenzonderproblemen (mechanisch)opgelezenkunnenworden.Inhetwinter-halfjaarwerdweleenonkruidgroeitoegelaten
ofookweleengroenbemesteringezaaid.Ditzaaienheeftplaatseenpaar
wekenvoordeoogst,zodatdeplantenhetoprapennietbelemmeren.
Nadeelvandezemethodeisdatdebovenstegrondlagennietdoorworteld
kunnenwordenendatwortelsenstambeschadigdkunnenworden.Dithoudt
risico'sinvoorhetontstaanvanwortelziekten (blz.58).Hetisookde
vraagofopkleigrondenenbijnatweerdeberijdbaarheidwelgoedblijft.
Spittenheeftdezelfdenadelen.
Eenanderemethode,diedezenadelennietbezit,ishetpermanentbegroeidhoudenvandegrondmetgras.Ditisechtereenernstigeconcurrent
voordebomenenmendientdaaromdezewedijverbinnendeperkentehoudendoorhetgrassteedskortgemaaidtehouden.Voordeoogstmoethet
grasextrakortgemaaidwordenomhetverzamelenvandenotengoedmogelijktemaken.Voordeelvandezemethodeisweldatergeenstructuurbederfnocherosievandegrondoptreedtendegrondaltijdgoedberijdbaaris.
Eensoorttussenvormishetgrasstrokensysteem.Onderdebomenworden
destroken 'zwart'gehoudendoormiddelvanonkruidbestrijdingsmiddelen.
Tussendeboomrijenbevindenzichgrasbanen,waaropgeredenwordtendie
doormaaienkortwordengehouden.Voordelen zijndaterweinigvochtconcentratieisentochdegrondingoedeconditieblijft,zekeromdathet
gemaaidegrasonderdebomenterechtkomt.Dezemulchverbetertdestructuurterplaatseenverhoogthetgehalteaanorganischmateriaal.De
voorvruchtbomengebruikelijkeonkruidbestrijdingsmiddelenkunnenookondernotebomenwordentoegepast.Hetisookmogelijkdezwartstrokente
bedekkenmeteenlaaghoutsnippers.Ditonderdruktookonkruidgroeien
draagtbijaanhetgehalteaanorganischestofindegrond.
Omdatdenoteboomindemaandenjuni-augustusveelwatergebruikt
-geschatwordt70-100mmpermaand-verdienthetaanbevelingwatertegevenindienteweinigregenvaltenofteweinigwatervanuithetgrondwateropstijgt.Watergevenzalzekernodigzijnopdroogtegevoelige
grond.Voorditdoelisdruppelbevloeiingookbijdewalnotenteeltinopmars.
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14. Ziekten en plagen
OokdeGewoneWalnootkentziektenenplagen,waarvanerenkeleernstigkunnenzijn.Hetisonzekerofdehiernageschetstemoeilijkheden
inonslandveelvoorkomen.

14.1. Bacterieziekten
Erbestaatéénschadelijkebacterieziekte,namelijkBacteriebrand,
veroorzaaktdoor Xanthomonas juglandis. Debacterietastgemengdeknoppen,
katjes,vrouwelijkebloemen,vruchten,bladerenenscheutenaan.Deboom
gaataandeziekteniettegronde,maardeoogstdervingkanaanzienlijk
zijn.Debacterieisaltijdwelopdeboomaanwezig,maarwordtkennelijk
pasonderbepaaldeomstandigheden ziekteverwekkend.Omstandighedendie
ditindehandwerkenzijnveelregenentemperaturenboven 16 C.De
schadebestaatuiteen,somszeersterke,valvanjongevruchtbeginsels
enin-enuitwendigeaantastingvanaandeboomblijvendenoten.
Opbrengstdalingwordtookveroorzaaktdooraantastingvandegemengde
knoppeninjulienaugustusdiedaardoorwaardelooswordenvoorhetvolgendejaar.
Deaantastingisinhetvoorjaarherkenbaaraanbruine,laterzwarte
katjesofonderdelendaarvan.Zeernadeligisdatookhetstuifmeelwordt
aangetast,watleidttotbesmettingvanvrouwelijkebloemenviadestempels.Aangetastestempelskleurenzwartenhetvruchtbeginselvalter
dooraf.
De(jonge)vruchtblijftvatbaar.Hieruitdeziektezichdoorbruine
laterzwartevlekjesomgevendooreenolieachtigekring,meestalaande
boven-ofbuitenkantvandevrucht.Devlekjeskunnensamenvloeientot
ingezonkenplekkenvan2-3cm2metsomseenbarstinhetmidden.Erkan
zwartvochtuitdebolsterkomen.Ookditkantotvalleidenenzoniet.
danisdenoottochverlorendoorvlekkenopofmisvormingenvande
schaal.Debolsterblijftopzulkeaangetasteplekkenvastaandeschaal
zitten.Dekernvanaangetastenotenisvaaknatenslijmerigverrot.Is
deaantastinglaatopgetredendanlaatalleendebolstersymptomenzien;
dedanverhouteschaalisdankennelijknietmeerdoordringbaar.Alis
dekerndannietaangetast,denootisdandoorschaalverkleuringtoch
waardeloosvoordeverkoop.Aangetastenotendietotdeoogstaande
boomblijvenhangen (inFrankrijk 'cacaros'genoemd)kunnen60-8o %van
detotaleoogstuitmaken!Gelukkigisditnietaltijdenoveralzoernstig.
Opdejongebladerenkanmeneerstdoorschijnende,laterzwartevlekkenaantreffen,dietotbladmisvorming ofzelfs-valkunnenleiden.Ook
jongescheutenkunnenwordenaangetast.Hier zietmendanlanggerekte
zwarteenwatingezonkenvlekkenweermetolieachtigerand,dietotkankersuitgroeien.Dezekunnendescheutenringen,waardoor zeverdorren,
watdusindirectooktotopbrengstdalingleidt.Verhoutingbelemmertde
ziekteontwikkeling,waardoordeaangetasteplektenslotteverdroogt.
Deinfectiebegintvanuitoverblijvendekankersenafgevallen,aange-
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tastenoten.Daarnaastisernatuurlijkverspreidingdoordruppelsbacterieslijmdatuitaangetasteplekkenkantreden.Ookmierenschijnen
verspreiderstezijn.Infectiepoorten zijnhuidmondjeseninsektensteken.
Gunstigvoordeziektezijnhogeluchtvochtigheid,regenenwarmteen
eensterkegroei (jongebomen).Veelstikstofenveelwater zijnongunstigefactoren.Hiermeekanduswat 'geminderd'worden.Erisverschil
ingevoeligheidtussenderassen.Come isweinigvatbaar,Franquette
(jongebomen)welenhetNederlandserasBelnootook,redenwaaromdit
rasnietwordtaanbevolen.Meestbelangrijkzijnechterdeweersomstandigheden.'
Tegenbacteriebrandkangespotenwordenmet500gkoperoxychloride
per 1001waterenweldriemaal.Deeerstekeeralsongeveer50 %vande
eindknoppenisuitgelopen,detweedemaalkortvoordebloei (evenvoordatdevrouwelijkebloemenopengaan)endederdekeernadebloei(vruchtdiameter hmm).DeFransenomschrijvendebestrijdingstijdstippenals
stadiaBf,Ff1enGf(afb.3,zieblz. 11*).Mengebruiktkrachtigespuitapparatuur.Eventueelvolgtnogeenbespuitingindezomerenbijde
bladval.Opruimenvanaangetastenotenénwegknippenvankankersdragen
bijtotdebestrijding.

14.2. Schimmelziekten
Bladvlekkenziekteiseenschimmelziektevanbladenbolsterveroorzaaktdoor Gnomonia leptostyla.
Bladsymptomenbestaanuitkleineronde,
eerstgele,laterbruinevlekjesomgevendooreendonkerbruinerand.In
hetmiddenontstaandonkerevruchtliehamendieongeslachtelijkesporen
(conidiën)afgeven.Ookdebladsteelkansymptomenlatenzienevenals
debolsterenzelfsdescheuten.Hetnadeelvandezeziekteisdebladvaldiezeveroorzaakt,waardoordeboomverzwaktennotenminderuitgroeienenreedsvoortijdigkunnenafvallen.Ookonvoldoendeschaalontwikkelingkaneengevolgzijn.Aangetastebolstersopenenenkeledagen
voorgezonde.Dekernwordtnietdirectaangetast,maarkaninextreme
gevallenonvoldoendeuitgroeienofzelfsverschrompelen.
Deschimmeloverwintertopaangetastbladenindeeindknoppenenvan
diebronnenuittreedtinhetvoorjaarweerinfectieop.Insommigejarenkanalhetbladaangetast zijn,vooralinnattejaren.Nietallerassenzijnevenvatbaar;Come isvatbaar,Franquettegeldtalsresistent.
Debestrijdingrichttezichvroegeralleenophetindewinterverzamelenenverbrandenvanafgevallenbladerenenbolsters.Ditisnog
weleengoedemethode,maarnietafdoendegeziendeoverwinteringvande
schimmelindeeindknoppen.Daaromkaninnattejarenchemischebestrijdingnodigzijn.Inonslandwordtaanbevolenindezomerenkelemalen
tespuitenmet500gkoperoxychlorideper 1001water.TegendeknopoverwinteringraadtmeninDuitslandaantijdensdebladvaltweemaal(omde
tweeweken)meteenkoperbevattendmiddeltespuiten.Inhetvoorjaar
herhaaltmendittwee-totviermaalvanafhetuitlopenderknoppenomde
tweeweken.InFrankrijkachtmendebestrijdingtegenbacteriebrandook
effectieftegenbladvlekkenziekte,vooraldebespuitingendieuitgevoerd
wordenindezomermaandenzijnvanbelang.Heeftmengeen'Bacteriebrand
danwerktmendaarmet2-3bespuitingenindemaandenjuli-augustusom
dedrieweken(alleentijdensvochtigweer).
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Eentweedeschimmel,dieookinonslandisgesignaleerd,is Uiavoetroma juglandis, dieookbladvlekkenveroorzaakt.Hetbetreftlichtgroene,hoekigevlekkenaandebovenkantvanhetblad,waarbijaande
onderkantwitschimmelpluistezienis.Ookdezeziektekanmetkoperbespuitingenbestredenworden.
Gevaarlijkerdanbovengenoemdeschimmelszijntweebodemschimmels,
diezelfsbomenkunnendoenafsterven.Dehoningzwam Armillariella
mellea
isdeeerstevandeze.Zwakkebomen,zoalsbomenaangetastdoorwortelrot,kunnendoordehoningzwamtegrondegaan.Aantastingwordtbijvoorbeeldindehandgewerktdoorluchtgebrekvandewortels (doorbodemverdichtingofwateroverlast)ofwortelbeschadigingdoorwerktuigen.Sterke
bomenhebbenmeestalgeenlastendeschimmelisdus 'eenzwakteparasiet'
tenoemen.
Symptomenzijngeelkleuringvanbladerenverspreiddoordegehele
kroon.Ditsymptoombreidt zichuitalsgevolgvanaantastingvansteeds
meerwortels.Deboomverzwaktenopbrengstenvruchtgroottenemenaf.
Scheutenentakkenstervenaf,tenslottegevolgddoordeheleboom.Dit
laatstevooralnadroogte.Indegrondverkleurtdewortelschorsbruin
laterzwartentussenbastenhoutzitschimmelmycelium(=massaschimmeldraden)enlaterbruineafgeplattemyceliumstrengen,'schoenveters'
genaamd.Deschimmelkantotindestamvoetomhooggroeienendaartreedt
eengeelachtigvochtuit ('pusziekte').Indestambasiszijnonderde
schorssomsholtenontstaan,diebijkloppeneentypischholleklankveroorzaken.Natuurlijkontstaanindeherfstdebekendehoningzwamvruchtlichamen (paddestoelen)inbundelsbovendeziekewortelsofopdeaangetastestambasis.Depaddestoelenhebbeneenhoningkleurigehoedmet
spaarzamedonkereschubbenopeendunnesteel.Aandeonderkantzitten
witte,laterroodbruine,lamellen.
Erisgeengoedebestrijdingbekend.Preventievemaatregelenzijnhet
beste.Zoisdeonderstam Jugions nigra resistent (blz.30),alsook J.
sieboldiana en J. hindsii. Verdermoetmenvermijdennotebomenteplantenkortnabosontginning (blz.30).Nahetrooienvanbosofvaneennotenbeplantingmoetenallewortelsgoedwordenverwijderd.Verdervermijdementecompactegrondenvoordenoteteeltenmoetbeschadigingvande
wortelsenstamwordenvoorkomen.Tenslottemoetmendoorgoedeteeltzorg
debomeningoedeconditiehouden.
Detweedebodemschimmel, Phytophthora isnoggevaarlijkeromdatze
'primair'totafstervenkanleiden.Erzijntweesoortendieschadelijk
kunnenzijn,namelijkP. cinnamoni eninminderemate P.cambivora. Deze
veroorzakenhetzogenaamdewortelrot.Deschimmelkanbomenvanallerlei
leeftijdengroeikrachtaantastenenverspreidtzichvanuitdebesmettingshaardinconcentrischecirkels,vandaareenoudeFransenaam 'maladiederonde'(kringziekte).Hoeweldeziekteopallerleigrondeniswaargenomen,achtmenhetvooraleenziektevandezwaregronden.
Eeneersteaanwijzingvoorwortelrotishetvoorkomenvaneengrote
oogstvankleinenoten.Daarnavaltdegroeiwegengaantakkenvanafhet
uiteindeinsterven.Hetbladisklein,bleekenvaltvoortijdig.Bijernstigeaantastingwordendenotennietmeerrijp.Binnenenkelejaren
stervenaangetastebomenaf.Doordatindegronddewortelsentenslotte
dewortelhalsenstambasisaangetastzijn.Uitdestamvoettreedtuit
kankerseenzwartvochtnaarbuiten,vandaardeFransenaam'inktziekte'.
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Heeftdeaangetasteplekdetoomeenmaalgeringd,dansterfthijaf.Dit
kanechterookal,wanneerallewortels zijnaangetastzonderdatdestam
isbereikt.Erzijndangeen'inktsymptomen'.
Deschimmeldringtvooralbeschadigdewortelsbinnenenvooralbij
hogebodemtemperaturen (16-17 C),dusindezomer.Bestrijding isvrijwelonmogelijk.Ookhiergeldtdus:voorkomenisbeterdangenezen.De
onderstamkeuzeisvanbelang. Jugions nigra isookvoordezeziektemindergevoelig,alhoewelnietzoergopzuregrond.Vanzelfsprekendmoet
hetwortelgestelinoptimaletoestandgehoudenwordendoorgoedeontwatering,goedeteeltzorgenvoorkomenvanbeschadigingen.

14.3. Plagen
Debelangrijksteplaagvormtdewormstekigheid,veroorzaaktdoorde
larvevandefruitmot (Laspeyresia pomonella) vanappelenpeer.Deze
motdievanafeindmeieninjuniverschijntisvooralindeschemering
actiefboven13°C.Eitjeswordenafgezetopbladerenenvruchten;per
vrouwtjewel60-100eieren.Na8-18dagen,afhankelijkvandetemperatuur,
komendeeierenuitendejongerupsenzoeken-voorzoverzijzichnogniet
opeenvruchtbevinden-eenvruchtop.Zedringendevruchtenbinnen
meestalviadestempelofdaarwaartweevruchtenelkaarraken.Inde
vruchtvoltooienzehunontwikkeling in 3-h weken.Erzitmeestaléén
larveindenoot.Delarveverlaatdenootalsdezenogaandeboomhangt
ofalafgevallenis,maaralleaangetastenotenvallenafvôârderijpheid.Delarvenzoekendeschorsop;deelsgaanzeindiapauze (rust)tot
hetvolgendjaar,deelsverpoppenzezichnoginhetzelfdejaarendoen
eentweedegeneratievlindersontstaan.Dezetweedevluchtbegintongeveertweemaandennahetbeginvandeeerstegeneratie (beginaugustus).
Delarvenvandezetweedegeneratiekunnendenoot,ondanksdeverhoute
schaal,tochbinnendringen.Dezelarvetreftmendanaanindegeoogste
notenenwordtinFrankrijkdaaromtoepasselijknotewormgenoemd.Delarveiswitrozemeteendonkerbruinetotzwartekopeniscirca1,5cm
lang.Nadeontwikkelingindenootvoltooidtehebben-aandeboomof
opdegrond-verlatendelarvendevrucht,vormeneencoconindeschors
enoverwinterennuominhetvolgendevoorjaartotvlinderteverpoppen.
Insommigejarenkan30 %vandeoogstaangetast zijn(dienatuurlijkal
isverminderddoordevalvanonrijpeaangetastenoten).
Tegenditinsektiseenbiologischeenchemischebestrijdingmogelijk.
Deeerstevereistinzetvandevelenatuurlijkevijandenvandefruitmot,
zoalsvleermuizen (diedevlindersvangen),vogels (mezen),keversen
oorwormendiedeoverwinterenderupsenindecoconsopruimenendediverse
soortenparasieten(sluipwespen)diederupsenendeeierenbeparasiteren
envernietigen.Vroegerwerdaanbevolennestkastenvoorvogelsenvleermuizenaantebrengen.Delaatstezijnrechthoekigekastenzonderbodem
eninwendigvanstokjesvoorzien,zodatdevleermuizenervanonderin
kunnenvliegenenaandestokjeskunnenhangen.Ookhetaanbrengenvan
golfkartonnenvangbandenronddestamisaantebevelen.Dezekanmen
halverwegedestammetijzerdraadoftouwvastzetten.Delarvenzoeken
daarondergelegenheidomteverpoppen.Vanjulitotnovemberkanmenze
inspectereneneventuelelarvenofpoppenvernietigen,tenzijdemezen
reedseerderderupsenuitdevangbandenhebbenweggepikt.
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Chemischebestrijdingvindtplaatsdoormiddelvanmaximaaldriebespuitingenvanhalfjunitothalfaugustus.
Deverwantesoort Laspeyresia
eplendana -deokkernootmot-richtdezelfdeschadeaanenkanopdezelfdemanierenbestredenvorden.Deskundigenzijnhetnietaltijdeens,welkesoortnuhetbelangrijksteis.
Eenandereplaag,algemeenvoorkomendmaarminderschadelijk,ishet
Walnootmotje Gracillaria
roscipinella
diedebladerenaandescheuttoppen
oprolt.Derupsmineerteerstineenbladendaarnarolthijditbladop
toteenhoorntje.Hijverwisseltnogaleensvanbladenroltdusmeerderebladerenop.Derollenwordengemaaktinjulienaugustus.Meestalis
geenbestrijdingnodig.Isdeaantastingernstigdankaneindjunivoordat
deeerstesymptomenzichtbaarwordenenhetinsektbeschutziteenchemischebestrijdinguitgevoerdworden.
De 'pokziekte'vandebladerenwordtveroorzaaktdoordeokkernootviltmijt {Eriophyee tristriatus).
Bovenophetbladzietmenviltgallen;
naarbovengewelfdeblazenmeteenovereenkomstige instulpingaandeonderzijde,diebedektismetviltbestaandeuitharengevormddoorde
bladcellen,waarindemijtenhuizen.Bestrijdingismeestalnietnodig.
ErzijntweebladluissoortendieopdeGewoneWalnootvoorkomen,deBonte
okkernootbladluis (Callaphia juglcmdia) endeGeleokkernootbladluis
{Chromaphis juglandicola).
Deeersteisgrootengeelmetzwartestrepen
enzuigtaandebovenkantvanhetbladlangsdehoofdnerven.Dezeluis
scheidtveelhoningdauwaf.Detweedesoortzitaandebladonderkanten
iskleinengeel.Mochteenbestrijdingnodigzijndanisditmetêênof
tweebespuitingeninjunitedoen.Ditwordtpasgedaanwanneerergemiddeldperblaadje 10-20luizenzitten.
Eenschildluisdieopdenoteboomenveleandereplantensoortenkan
voorkomenis Euleeanium oorni diezijnnaamdanktaandeKornoelje.De
volwassenvrouwtjesoverwinterenopheteenjarigehoutalskleineovale,
bolle,mahoniekleurigeschildjesvan3-5mmdoorsnedeenwelvooralaan
deonderkant.Vanafmeiproduceerthetvrouwtjeveeleitjesonderhet
schildje.Dezekomeninjuni-juliuitendelarvenverspreidenzichdan
overdebladerenenscheutenenvoedenzichvooralaandeonderkantvande
bladeren.Voordebladvalverhuizenzenaardescheutenwaarzeinkoloniesoverwinteren.Erismaarééngeneratieperjaar.Meestalisbestrijdingnietnodig.Welkanopdeuitgescheidenhoningdauweenzwarteschimmel(roetdauw)ontstaan,watwelschadelijk is.Winterbespuitingenmet
mineraleoliekunnenzonodighelpendeplaagonderdeduimtehouden.Dit
kanookdoorêênoftweebespuitingenmetspecifiekemiddeleninjunijuli.
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15. Beschadigingen
Zeervroeginvallendewintervorstkanopbomendienognotendragen
totzwartenotenleiden,dienietmeergoedzijn.InNederlandzaldit
waarschijnlijknietvoorkomen,maarinbepaaldegebiedenvanDuitsland
ishetindetweedehelftvanoktoberwelvoorgekomen.
Strengevorstkanookleidentotdoodvriezenvanzwakkebomenofinvriezenvan-vooralnietgoeduitgerijpte-twijgen.Ditlaatstegaattenkostevandevolgendeoogst.Aandezonkantvandestamkunnenbijstrenge
vorstensneeuwvorstspletenontstaandooropwarmendoordezonoverdag
enafkoeling 'snachts.Bijgoedegroeikunnendezewelweerovergroeien.
Preventiefkanmendaartegendestammetwittelatexverf,stroofjute
afdekken,ofdesteunpaalaandezuidkantvandeboomzetten.
Inhetvoorjaarkunnendoornachtvorstenkatjesenjongescheuten
zwartbevriezen.Ditlaatsteleidttotvertakking,waardooreenbossig
uiterlijkontstaat.Deenigeremedieisinnachtvorstgevoeligegebieden
laterassenteplanten.
Inzonarmenattezomerskunnenschaalgebreken (dun-ofweekschaligheid)ontstaan;eenonvolledigeontwikkelingvandeschaalvooralaande
top(afb. 2k). Mogelijkontstaatditdoortekortaanvoedingsstoffentij-
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Afbeelding21*,Schaalgebreken:onvolledigeschaalvoraingvooralaandetopvan
devrucht.FotoPlantenziektenkundigeDienst,Wageningen.
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densdevruchtontwikkelingdoorteweinigassimilatiealsgevolgvan
lichtgebreken/ofonvoldoendeopnamevanmineralenuitdegronddoorde
tekoudeennatteomstandigheden.Opschaduwrijkeplaatsenkomthetmeer
voordanopzonrijke.Slechtsluitenvandenotenwordtopdezelfdeoorzaakteruggevoerd.Bijdrogengaandenotendan 'gapen'.Menmoetzonarmeplaatsendusiniedergevalvermijdenenrassenkiezendienietzoveel
lastvanschaalgebrekenhebben.Deinditboekjegenoemderassenzijnop
ditpuntalgeselecteerd,alzulleninzonarmejarenbestnogschaalgebrekenaangetroffenworden.
Inzeerhetezomersenbijdroogte isschadeaandenotenaandebuitenkantvandebomenwaargenomenindevormvangeelbruinebolsterverkleuringen.Ditgaatgepaardmetdonkerbruinetotzwarteverkleuringvande
schaal,kernhuiden/ofzwarteverschrompeldekernen.Ditlijktvooralsnog
vooronslandgeenprobleem tevormen,wanthettreedtpasopbijtemperaturenvan35 Cenhoger.
Zoalsreedseerderopgemerkt,kunnenvogelsdeschalenaanpikkenende
kernenopeten (afb.25).Spechtenkunnenzelfsdwarsdoornogdichtzittendebolstersheendekernopeten.Vogelsdieergschadelijkkunnenzijn,
zijn:eksters,kraaienenVlaamsegaaien.
Hoewelditnietonderdithoofdstukthuishoort,kantotslotopgemerkt
wordendatdestammenvanoudenotebomenvaakbedektkunnenzijnmeteen
fraaidekvanmossenenkorstmossen.Voordeboomisditnietnadelig,
hetkanzelfstegenvorstbeschermenenhetbiedtjachtplaatsvoorinsektenetendevogels,watmenkanzienaandemosrestenaandevoetvande
bomen.Wilmenvangbandenaanbrengen (blz.59)danwordt inFrankrijkwel
ontmostdoordestammenmetkrachttebespuitenmet6 %ijzersulfaatof
anthraceenolie.Ditdoetmendanomde htot8jaren.

Afbeelding25.Vogelschade:schaalopengepiktomkerntekunnenopeten.
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16. Oogst
DeWalnoot isrijp wanneer debolster,begunstigd door vocht,openbarst
ende noot laatvallen.Dit gebeurt niet voor alle noten tegelijk,maar
duurt per ras 2-3 weken.Bij aanwezigheid vanverschillende rassen kan
de oogst bijv. 6weken duren.Voor Nederland zalditmeestal vanaf half
september tot eind oktober zijn.
De afgevallen notenmoeten regelmatig geraapt worden bijv. elke 2-3
dagen. Langer verblijf opde grond doet de noot in-enuitwendig verkleuren en de kans op beschimmelen toenemen. Het ras Corne kan iets langer
liggenverdragen.Dewalnoot isdus een 'raapvrucht' enmenmoet nooit onrijpe noten nog in debolster plukken of afslaan omdat deze niet goed
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Afbeelding26.Kleineopraapmachinewaardebedienerachterloopt.Duidelijk
zijndetweeronddraaiendepoetsersteziendiedenotenopeen
zwadleggen,waarnademachinezekanoprapen.Achteropdemachinestaanmetalenkorvenomdenoteninoptevangen.
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Afbeelding27.Grotereoogstmachine(typeNicaise)vooropbouwaaneentrekker.
Vooraandetrekkeropdeopleesrol,naastdetrekkerdeopvoerbandenerachtereenopvanginrichting.
Afbeeldingen26en27welwillendterbeschikkinggestelddoor
Ets,Cacquevel,Gavray,Frankrijk.
smakenendekern gemakkelijk verschrompelt. Afslaan istrouwens toch nadelig door de schade die dit veroorzaakt aan het vruchthout voor volgend
jaar. Een notenraper kan afhankelijk van handigheid enhoeveelheid te
rapen noten 60-120 kg per dag verzamelen.
Sterk inopmars ishet machinaal verzamelen van de noten,waarvoor allerleimachines bestaan (afb. 26 en 2 7 ) .Eerst kunnen de bomen door middelvan een stamschudder,die slechts één slagmaakt,geschud worden wanneer demeeste bolsters open gebarsten zijn.Men krijgt dan demeeste val
en debeste kwaliteit.Twee schudslagen brengen teveel onrijpe noten in
debolster mee.Dit verlaagt dekwaliteit en vergt veel tijd door ontbolsteren.Een schudder kan 6O-8Obomen per uur aan.Wel vraagt het schudden
van grote bomen veelvermogen (trekkers van minstens 65P K ) .
Opraapmachines zijn er ingetrokken of zelfrijdende vorm ofvoor kleinebedrijven machines,waar iemand achterloopt (afb.2 6 ) .Ze leggen de
noten op zwad door een of twee ronddraaiende poetsers voor aan demachine.
Een rotor bezet met rubber vingers veegt de noten op enbrengt deze op
een opvoerband. Bijhet storten van de noten op een schudzeef wordt door
middel van eenventilator meegenomen blad weggeblazen en andere ongerechtighedenwordendoor de schudzeef afgevoerd. Tenslotte belanden de noten
inbakken of zakken.De capaciteit van dergelijke machines kàn zeer groot
zijn,bijv. gelijk aandievan 20-30rapers.
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Vanzelfsprekendmoetenhetplantsysteemendeboomvormmachine-inzet
mogelijkmaken.Dusrechterijeneneenzekerestamlengtezijnnodig.
Ookzaleengoedegewasbeschermingnodigzijn,wantanderswordenteveel
gestokenenbeschimmeldenotenmeeopgelezen.Omdataangetastevruchten
wateerdervallen,zouschoonmakenvandegrondvoorhetschuddennog
zinvolkunnenzijn.
Directnahetverzamelenofhoogstenseendaglater,moetendenoten
instromendwatergewassenworden,waarvoorspecialewasinrichtingenbestaan.Opdeafvoerbanddaarvankannogeensorteringopgebrekenworden
uitgevoerd.Deliefhebbermeteenkleinepartijnotenkannatuurlijkop
primitievemanierenmetwatereneengoedeborsteldenotenschoonmaken.
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17. Drogen
Vroegerwerdendenoteninspecialeschurengedroogdopvloerenvan
latwerk,waardoorheentrekstonddoordeopenconstructievandeschuur.
Daartoewerdendenotenineendunnelaagopdevloeruitgespreidenaanvankelijktweemaalperdag,laterelke2-3dagen,omgeroerd.Afhankelijk
vanhetweerverliezendenotenvan25totinextremegevallen60 %van
hunversgewicht.Indrogejarenduurdehetdrogenenkeleweken,innatte
wel6weken.Erwerdnietindezonofbovenkachelsgedroogduitvrees
voorranzigwordenvandenoten,vermoedelijkomdatdetemperatuurte
hoogkonoplopen.Boven k0-h5 Cwordennotennamelijkranzigendekernvliezenverkleurendonker.Hetnadeelvandetraditionelemethodewas
datbijnatteoogstveelverlieskonoptredenindevormvanverkleurde
enbeschimmeldenoten.
Thanswordt-althansinhetgroot-kunstmatiggedroogdenwelbinnen
2k uurnahetrapen.Ditgebeurtinspecialedroogtrommels,-kamers,
-tunnelsof-torensvanallerleigrootte.Eenhandigeuitvoeringiser
eenvanenkelehonderdenkgdieaandetrekkergehangenkanworden.Leeg
wordendezeindebeplantinggezetenvolvooreenwarme-luchtkachel.Er
zijndrogersdie300kgperdagkunnendrogenendrogersdietonnenaankunnen.EenhandigeopstellingbiedthetinFrankrijkgebruiktesysteem
waarbijmenzijndroogcapaciteitkanopbouwenvan 17tot3^0hldoor
steedseenhedenvan 17hlbijtezettentoteengeheelvan20stuks.Het
principeisdatdoorlagennotenverwarmdeluchtwordtgeventileerd.De
verwarmdeluchtmoetliefsteenrelatievevochtigheidlagerdan hO %bezitten.
Voordelenvankunstmatigedrogingzijndatsneldrogenmogelijkisen
alvlugnotenopdemarktaangevoerdkunnenworden,datminderverliezen
optredenendatallejareneenkwaliteitsproduktverkregenkanworden.
Desnelheidvanindrogenhangtafvanhetvochtgehaltetentijdevan
deoogst.Afhankelijkdaarvanmoet25-^5 %gewichtsverliesin20-1*8uur
verwezenlijktworden.Detemperatuurvandegeforceerdeluchtstroomhangt
afvanderelatievevochtigheidvandebuitenlucht.Isdeze100 %dan
verwarmtmendeluchtmet15 Cbovendievandebuitenlucht,bij90%
met 12,5°C,bij80 %met 10°Cenbij70 %met7,5 °C.Bijnoglagere
vochtigheidsgradenkanmetonverwarmdebuitenluchtgeventileerdworden.
Dewarmtebronmoetvoldoendevermogenhebbenomdebenodigdetemperatuursstijgingentegeven.DeFransengevenopdatvoorelektrischedrogers
1231tot2U62KJnodigzijnvoorhetdrogenvan1hl,afhankelijkvande
hoeveelheidtedrogenprodukt.Bijpropaandrogersisdit2^62tot3283KJ
perhl.
Denotenzijndroogwanneerhetvochtgehaltebeneden 12 %isgedaald.
Ditishetbestenategaandooreenmonsternotengedurende6uurin
eendroogstoofbij 103 C(variatie +2 C)tebrengenendenotenervóórenernatewegen.Voorkernengeldtdathetvochtgehaltebeneden
8 %moetliggen,watookgecontroleerdwordtbij103°C,maarnugedurende k uur.Vakluikunnenhetvochtgehalteookaanvoelendooroverde
notentewrijvenenophetgeluidaftegaan.
Hetdrogenisvakwerk.Dedroogcapaciteitmoetafgestemd zijnopde
oogstgrootteendeventilatorcapaciteitmoetinordezijn.Erbestaanta-
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bellenwaarinafhankelijkvanhetdroogoppervlakdebenodigdehoeveelheid
doortevoerenluchtendebenodigdecalorieënzijnvermeld.Ookdekeuzevandewarmtebronisvanbelang.Voorkleinepartijentot3^hlis
elektrischewarmtehetbeste.Verderwordtveelpropaangasgebruiktvoor
groterehoeveelheden.Nadeelisweldatbijgasverbrandingwatervrijkomt,wathetdrogenwattegenwerkt.Normaalisbijv.eentemperatuurstijgingvan1°Cnodigomderelatieveluchtvochtigheid 5 %telatendalen,
bijbrandstoffendiewaterdampdoenontstaaniserslechtseendaling
van k %.Bijoliekanbijonvolledigeverbrandingroetopdenotenkomen
enookdegeurbenadeeldworden.
Hetgedragvandenotentijdenshetdrogenhangtafvandedroogtemperatuur,hetras,devochtigheiddernotenendeduurvanhetverblijf
vandenotenopdegrond.Dedroogtemperatuurmaginhetbeginniethogerzijndan20°C,laternietmeerdan25°C.Bijbepaalderassenschommelendezewaardentussen18en22 C.Ookwatdrogenbetreftzijnergespecialiseerdefirma'sdieallerleitypendrogersaanbieden,zoalsLAW
agrictecteSenlisinFrankrijk.
Gedroogdenotenkunnengekoeldlangbewaardworden,verseniet.Omeen
kleinepartijnotenzolangmogelijkgoedtehouden,werdenzevroeger
welingroteaardewerkenpottenbij 2-k C(ineenkoeleruimtedus)bewaard.InEngelanddeedmenditwelinzand.Inkistenwerdenafwisselend
lagenzandennotengedaan,waarbijdenotenietsgezoutenwerden.Dit
laatstediendeomverschrompelenvandekernentegentegaan.
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18. Kwaliteitsnormen
DekwaliteitsnormenzijndoordeVerenigdeNatiesgestandaardiseerd.
Erwordenverseendrogewalnotenonderscheiden.Versezijnopnatuurlijkewijzeuitdebolstergekomenenhetnatuurlijkevochtgehaltemag
nietopenigerleiwijzezijnbeïnvloed.Meestalbevattendezemeerdan
20 %vocht.Drogenotenhebbeneenvochtgehaltedatniethogermagzijn
dan12 %(helenoot)of8 %(kern).Ditwordtgecontroleerd zoalsvermeld
onderhetvorigehoofdstukjeoverdrogen.
Voordenotengeldtdatzegezond,dusvrijvaninsekten-ofschimmelaantasting,heelenschoonmoetenzijn.Voorkernengeldtookhetafwezig
zijnvaninsekten-ofschimmelaantastingendaarkomtnogbijdatzevast,
normaalontwikkeld,vannormalerijpheidensmaakdienentezijn.Droge
walnotenmogengeenverschrompeldekernenbevattenendekernenmogen
nietolieachtigofranzigsmaken.Voorversenotenkomtdaarnogbijdat
dehuidgemakkelijkvandekernafgepeldmoetkunnenwordenendatzepas
bijvolledigerijpheidgeoogstmogenworden.
Deschaalmaggewassenofgebleektworden,mitsdekernkwaliteitdaar
nietonderlijdtenhetimporterendelandzulkstoestaat.InDuitsland
bijv.iskunstmatigblekenverboden.
Erzijndriekwaliteitsklassenvoordenoten:Extra,IenII.Klasse
Extranotenmoeteneendiametervan27mmofmeerbezitten;ofvoorlangwerpigerassen26mmenop.Een 'langwerpig'rasheeftvruchtenwaarvan
delengtetenminste 1,25maaldemaximumdoorsneebedraagt.Voorklasse
Igeldtdedoorsnede 2kmmenop.Voorbeideklassengeldtdatdenoten
kenmerkendmoetenzijnvoorhetras(ofhetrasmengsel)ofhethandelstype.VoorExtrakomtdaarnogbijdateralleennotenvandemeestrecenteoogstinmogenzitten.KlasseIIbevatnotenvan 2kmmenopofvan
20-21*mmendienietvoldoenaandeeisenvandebeidehogereklassen.
IndeklasseExtramagmaximaal5 %vanhetaantalnotenzittenwaarvandeschaalnietvoldoetaandeminimumeisenenvoordekernengeldt
6 %(maarermagondergeenbedingeenlevendinsektinzitten!).InklasseIzijndezepercentages 10en10eninKlasseII15en15.Voorverse
walnotenzijndetolerantiesvoorafwijkingenvandekern8 %(Extra),
12 %(I)en15 % (II).
Ookvoordegroottevandenotenzijnafwijkingentoegestaan.Vooralleklassengeldtdat 10 %vanhetaantal 1mmmagafwijken(maar5 %
daarvannietmeerdan2mm).
Ookwatdepresentatiebetreft zijnerallerleivoorschriften.Zodienenversewalnotenincollivan5>6of10kgverpakttezijnendrogenotenin5,10,12,5,25,30en50kg.Beidemogenookinkleinverpakking
wordenaangeboden (0,25,0,50,1,2en2,5 kg).Tenslottemoetdeaanduidingaaneenaantalnormenvoldoen.MenziedaartoedetekstvanhetontwerpvandeVerenigdeNaties (literatuurplaats5^opblz. 75).
IndeFransekwaliteitsklassenvoorkernenkomtmendenamen'moitié',
'écorné','invalide'en 'brissure'tegen.Vrijvertaald:halven,gekopten,
verminktenenbreuken.Eenhalveisdehelftvanéénkern,degekopteeen
stukvantenminste 3/h vaneenhalve,eenverminktekleinerdanbeidevorigemaargroterdandevolgende,debreuk;eenstukjekleinerdan6mm
maargeenstof.Indatlandonderscheidtmenookkleurgroepenvoordeker-
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nen: extra(heldergeelofbruin),helderharlekijn (donkergeel,donkerstrokleurigofhelderbruin)enharlekijn (donkerbruinmaarniet zwart).
Bijdeverkoopvankernenzijntolerantiestoegestaan,zowelinde
grootte-alsindekleurklassen.Bijv.eenpartijhalvenmag 12,8en5 %
vandegenoemdesteedskleinerwordendematenbevatten.Ineenpartijvan
eenbepaaldekleurmag3 %vaneendonkerderkleurzitten,alshetmaar
geenzwartis.
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19. Gebruik
InFrankrijkoverheersthandelinnoten,indeVerenigdeStatenin
kernen(75 %vandeafzet).Erisdusvariatieingebruik.Ineerstgenoemdlandschattemenin1975hetverbruikop30notenperhoofdvande
bevolking.DitislaagenhetzouinDuitslandendeVerenigdeStateniets
hogerliggen.Notenwordenzouitdehandgegeten,terwijlkernenverwerkt
wordeninallerleigebakeninkaas.InFrankrijkwordtdekernvanhet
localerasGrandjeanzeergewaardeerdvoordeverwerking.Natuurlijkkunnennotekernenineenreeksvankeukenreceptenwordenverwerkt,zowelin
voor-,hoofd-alsnagerechten.Menziedaarvoorkookboeken.Erbestaat
zelfsnoten-confitureeninRuslandvormenjonge,nognietverhoutenoten
opsiroopeenspecialelekkernij.InhetboekjevanBergougnouxenGrospierreenindatvanEley (blz.73)vindtmeneenaantalspecifiekenotengerechten.
Vananderedelenvandenoteboomkunnenookallerleiproduktengemaakt
worden.Hetbladwordtbijdebereidingvanmedicijnengebruikt,inverbandmethetbevattenvandestofjuglon.Daartoewordthetinjuli-augustusverzameld.Ditbladmoetvolgroeidengezond zijn.Vanzelfsprekend
iszo'nhandelwijzeniettecombinerenmetdeteeltvannoten.
Vandebolstersmaaktmeneenbruinekleurstof,diegebruiktwordt
voorhetbeitsenvanhout.Jongenoten,dienognietverhout zijn,kunnenopazijngezetwordenengevendan 'pickles'.Dezejongenotenkunnen
ookalsgrondstofvooralcoholbereidingdienen (Liqueurdenoix,eaude
noix).Notewatermaaktmenookwelvandetussenschotten,doordezein
alcoholteweken.
Uitvolgroeidenotenkannotenoliegeperstworden;deperskoekisdan
geschiktvoorveevoer.Deoliekanindekeukenalsspijsoliegebruikt
worden,maarbeziteensterkesmaak.Ditisderedendatzewelversneden
wordtmeteenanderespijsolie (halfomhalf).Eenandernadeelisdatde
olieranzigkanwordenendaaromgoedafgeslotenbewaardmoetworden.Uit
een2kgnotenperstmen 11olie.
Omdatookhetwalnotehout zeergeschiktisvoorbijv.demeubelmakerij,
kanmetrechtgezegdwordendatdeGewoneWalnooteenleveranciervanveleproduktenis.
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20. Samenstelling
Hotenbezittenzeerveelvoedingselementen.Erzijnveleliteratuurgegevensoverdesamenstelling,maarzestemmennietovereen.Ditkanook
moeilijkgeziendevariatiedieerisinrassen,klimaten,grondenenonderstammen.Belangrijkenoveralonderstreept isdatnotenveelvet(50
totruim60 %), bestaandeuitonverzadigdevetzureneneiwit(Ii+-18%)
bevattenenverderveelkalium,fosfor,vitamineB1enB2.Hetiseen
energierijkprodukt;per 100geetbaargedeelte2166-2950KJ (525-750
Kcal).Voorgedetailleerdeinformatievordtverwezennaardepublikaties
vanPaul&SouthgateenvanSouci&Bosch,beidenuit 1978(blz. Jk).
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21. Economische benaderingen
ErbestaatinNederlandgeencommerciëleteeltvanvalnotenvanenige
omvang.Devraagrijstofditnietmogelijkzouzijn.Eriszekervraag
naarwalnotenendezeiszelfsstijgende.Indeperiode 1970-1971*werd
1,5miljoenkgingevoerd,indeperiode1975-1979gemiddeldperjaar2,1*
miljoenkg.Ookdewaardevanhetingevoerdeproduktsteeg.Inbeidegenoemdeperiodenwerdgemiddeldvoor1»,8respectievelijk 8,9miljoenguldenperjaaringevoerd.Perkgwasdit/3,27respectievelijk f 3,68.De
meesteimportvindtplaatsvanuitdeVerenigdeStaten.
DevraagofNederlandsetelerszelfdezemarktgeheelofgedeeltelijk
kunnenvoorzien,zalafhangenvandevraagofhetnotentelenonderonze
omstandighedenconcurrerendkangeschieden.Omdezevraagtekunnenbeantwoordenisgetrachtdehoogtevandekostenvanhettelenvanwalnoten
tebecijferen.Ditkonslechtszeerglobaalgebeuren,omdaterzoweinig
gegevensbeschikbaarzijn.Devolgendecijfersmoetendanookmetdenodigereservebekekenworden.Omdateronvoldoendebekendisoverdehoogtevandeproduktieperhaenditjuistzobelangrijkisvoordehoogte
vandeproduktiekostenperkg,zijnproduktiekostenbijverschillende
opbrengstniveau'sberekend.
Bij2000kgperhaligtdekostprijsop/6,1*0,bij1*000opƒ3,50,
bij5000opƒ2,90enbij10tonzaktditverdernaarƒ1,75.
Bijdezeberekeningisuitgegaanvaneenbeplantingmet200bomenperha.
Deverwachtingbestaatdat,evenalsbijanderefruitgewassen,opvoeren
vanhetaantalbomenenintensiveringvandeteeltzorg,zalleidentot
hogereproduktiesendaardoorlagerekostenperkg.
Deinvesteringenineennotebeplanting zijnhoog,doordehogeprijs
vandebomen (blz.1+3)endoorde12-il*-jarigestichtingsperiode.De
stichtingskostenbedragenbij200bomenperhacaƒ60.000,—perha.De
langeaanloopperiodeheefttotgevolgdateenbelangrijkdeelvandetotalestichtingskostenwordtgevormddoorderentekostenvanhetindebeplantingenoverigeduurzameproduktiemiddelengeïnvesteerdevermogen.
Indienervanwordtuitgegaandatdeaanplantmeteigenvermogenwordt
gefinancierdendeteeltarbeiddoordeophetfruitbedrijfaanwezigevastekrachtenwordtuitgevoerd,blijktdatvandetotalestichtingskosten
eenbetrekkelijkgeringdeeluitbetaaldekostenbestaat (50 %).Dit
houdttevensindatwanneeropbasisvandezeuitgangspuntendeuitgaven
(betaaldekosten)endeontvangstenmetelkaarwordengeconfronteerd,
dezeelkaarbetrekkelijk snelinevenwichthouden.Reedsinhetzesde
groeijaarzijndeontvangstenhogerdandeuitgaven;inhetnegendegroeijaarzijnalleuitgavenmiddelsdeopbrengstenterugverdiend.Deopbrengstprijsisdaarbijgesteldopƒ !+,—.
ZouonderNederlandseomstandighedeneenproduktieniveauvan1*0005000kgperhagehaaldkunnenworden,danlijkterruimteaanwezigvoor
eenNederlandsecommerciëlenotenteelt.Ofdezeopbrengsthaalbaaris,
zalnaderonderzoekmoetenuitwijzen.Eeneersteproefveldjemetnoten
isindewintervan I980/8IteWilhelminadorpgeplantomindezezaak
klaarheidtekrijgen.
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