tevens eenvermindering van de stipgevoeligheid bijb.v.Cox'sOrange Pippin
appels.
Omde invloed van dekalirijkdom op dekaliopname tebestuderen iseen potproef
uitgevoerd. De pottenwerden gevuld met grond afkomstig vanverschillende lagen
van toenemende diepte uit deboomstroken van de inprojekt PFW 10(zieblz. 40)
vermelde grasstrokenbemestingsproefmet peren.Bemonsterdwerden stroken grenzend
aanonbemeste en zwaarbemeste grasbanen (resp.0N en 360kgN perha,met zeer
kleine resp.grote grasprodukties gedurende 10jaren).Het betrof lagen tussen0
en 30cmdiepte.Dekaligehalten (K-HC1)varieerden hierinvan40resp.48mgK 2 0
per 100ggrond indebovenste 2cm tot 18à 25inde ondergrond op 20-30 cm
diepte.
SchonevanBoskoop,als tweejarigboompje geplant,reageerdemetkleur en
grootte van debladeren duidelijk opdeherkomst van de grondlagen. Daaruit bleek
o.a. dat de0-3 cm laag duidelijk stikstofleverend is (standcijfervoorkleur van
hetblad: 6tot 7,5;bij ondergrond: 5tot 5,5).Eenkalibepaling inbladeren van
bomen ingrond uit de lagen 0-2 en 20-30cm leverde gehaltenop van resp. 1,86 en
0,93%K.Deverschillende grondlagen leveren duseen zeer ongelijkebijdrage aan
dekalivoeding van devruchtboom enhet isduidelijk dat ondiepe grondbewerking,
zoals trouwens reeds isbewezen,een dalingvankaligehaltenmoet veroorzaken
omdathierbij opname uit de rijkebovenlaagwordt verhinderd.
Deze invloedkomt ook regelmatig naarvoren indebodembehandelingsproef met
Cox's Orange Pippin opM.9 teOosthuizen.Indit proefveldwordt de invloed van
onkruidbestrijding door frezenofherbiciden enhetbrengenvangemaaid gras op
deboom- of degrasstrook bestudeerd (zie projekt PFW 49,blz.45).In 1974werden
voorhet eerst verschijnselenvankaligebrekwaargenomen enwel dichtbijeen
vochtconcurrerende haag populieren opveldje 33 (grondbewerking op deboomstrook,
mulchen op de grasstrook, stikstof opde zwart-endegrasstrook).De lagekalitoestand van dezebomen isdus indehand gewerkt doordevolgende factoren:
1.droogte;2.geenkalibemesting gedurende vele jaren;3.geenbeworteling inde
0-6 cm laagvan deboomstrook;4.geen aanvoer op deboomstrook vankali uit
mulch; 5. stikstofbemesting.
In deze proef zullende stikstofgiften,gevarieerd naarbemesting opboom-en
grasstroken,worden vervangen doorkalitrappen.

ProjektPFW49(IB305):Stipinappel
P.DelverenA. Pouwer
Bijhetbodemvruchtbaarheidsonderzoekwordt steedsmeer aandachtbesteed aan
de invloed vande plantevoeding op degevoeligheid vandevruchtenvoor afwijkingen tijdens debewaring,vooralvoor stipenzacht.Daarom isditonderzoek in
een apart projekt ondergebracht dat alle activiteiten zalomvatten voorzover
direkt of indirekt verbandhoudendmet devoeding vandeboomen devrucht ende
relatiemet de genoemde afwijkingen.
Een deelvanhet onderzoek betreft de invloed vanbodemfactoren,bemesting en
bodembehandeling.Eengroot deel isook gericht opdevoorspelling van destipgevoeligheid enhet daaruit voortvloeiende pluk-enbewaaradvies opgrond van een
beoordeling vanboomfactoren engewasanalyse-gegevens.Bij deze voorspelling
wordt thans uitsluitend van debladanalyse gebruik gemaakt,waarbij vooral de
K +Mg/Ca (eq/eq)-verhouding alsmaatstaf geldt.Voordeel is,dat debladanalyse
tevens eenbasis verschaft vooreenbemestingsadvies.
Indekomende jaren zal daarnaast ook aandachtwordenbesteed aande relatie
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tussen de samenstelling van devrucht endegevoeligheid voorstip.Devraag is
of ineenvroeg stadium,b.v.omstreeks 1augustus,desamenstelling van vruchten
eenbetere indicatie van stipkansenkan gevendandievanbladeren.In verband
hiermee is in 1974een landelijk onderzoek opgezet opvijftien proefplekkenmet
Cox's Orange Pippin op M.9.Hieropwerd o.a. devruchtgroei vervolgd vanaf de
bloei tot aanhetbereikenvan eengemiddeld vruchtgewicht van 60gram.Ditmoment
wordt omstreeks eind julibereikt.De snelheid van devruchtgroei (afhankelijk van
debodemomstandigheden,hetweeren devruchtdracht) zoutheoretisch negatief met
de toevoer van calciumnaar devrucht en dus positiefmet degevoeligheid voor
stipmoeten zijn gecorreleerd.Het aantal dagen tussenvolle bloei enhet 60gvruchtgewicht,gemiddeld voor allevruchten,bleek onder praktijkomstandigheden
echterweinig tevariëren (vanca.82tot91 dagen), enniet voldoende exact vast
testellen,zodat dit gegevenwel geenhouvast zal biedenvoor de voorspelling
van de stipgevoeligheid.
Dehoeveelheid Capervrucht,eind juli, liepuiteen van4 tot 6,5 mg,wat
slechtsweinigminder isdanbij deplukwordt gevonden.Eenvoorspelling vande
stipgevoeligheid opgrond vandezehoeveelheid Cakwam redelijk goed overeenmet
devoorspelling opbasis vandebladanalyse,zijhet datmet de totnu toebekende
criteriabij devruchtanalyse een iets lagere stipgevoeligheid zouwordenvoorspeld danbij debladanalyse.
Erwerd op drie dataperproefplek geplukt;insamenwerking methet Sprenger
Instituutwerd eenbewaarproef opgezet.
Ineenperceel Cox'sOrange Pippin indeWilhelminapolder zijn tussen 24mei
en 25augustusmet tussenpozenvan tiendagenmonsters verzameld vanvruchten met
uiteenlopende groeisnelheid enpositie.Bedoeling is,omde invloed vandegroeiomstandighedenbinnen deboomopdemineralenhuishouding vandevruchtnader te
lerenkennen.
Eendergelijk op devariabiliteit vandeminerale samenstelling gerichtonderzoekwerd ook uitgevoerd metWinston appelsbijnormale pluktijd.Van 300vruchten
werden positie en groeiomstandigheden nauwkeurig omschreven.Voorlopige analysegegevens vandeze vruchten lateneenonderlinge variatie inkaligehalten zienvan
0,60 tot 1,20%K,inmagnesiumgehalten van0,023tot0,046%Mg en incalciumgehaltenvan0,018 tot0,045%Ca.
EenpartijGoldenDelicious appelsmet ernstig boomstipbij deplukwerd voor
eendeelenkeleweken indekoelcel,vooreenanderdeel ineenschuurbewaard.
Dematevan stipnam tot eind novembernogwel iets toemaarniet veel.Nabewaringwerden devruchten naar aantasting inklassen ingedeeld en geanalyseerd.
Tussen degraad van stip endekalium- en calciumgehaltenbleek eennauwe samenhang tebestaan.Vruchten zonder stip,sortering 75-80mm,haddengehalten inde
droge stofvangemiddeld 0,71%Ken0,022Ca.Bijvruchtenmetmeer dan 20stippen
was dit 0,99%K en0,015%Ca.Ookbij analyse vangedeelten vandevrucht kwamen
grote verschillen naarvoren.De laagste calciumgehaltenkwamen dicht onderde
schilenaan deneushelft voor.Ook dekaligehalten namenvanbinnennaarbuiten
af,maarbijvruchtenmet stipwas dit gehaltevlak onderde schil relatiefhoog.
In samenwerking met de afdeling Fysiologiewerd teWilhelminadorp eenoriënterende proef uitgevoerd over deinvloed vanvruchtdunning bij Cox's Orange Pippin
op deminerale samenstelling van devruchten enop degevoeligheid voor stipbij
bewaring.Erwerd gedund doorbespuiting vier dagenvóór devollebloeimet 0,08%
Ethrel (eennormale dosering is 0,05%);daarnaastwerd driewekennavollebloei
met0,15% carbaryl gespoten ofwerd handgedund op 25juni.Het dun-effect van
Ethrelwas sterk,vooralbijbomen dieop debespuitingsdag, 25april,nog maar
weinig openbloemenhadden.Bijbomenmetminstens 70%openbloemenwasheteffect
veelgeringer.DeEthrel-behandeling heeft uiteindelijk veel groterevruchtenopgeleverd (149 g)danonbehandeld (120 g ) , carbaryl (125g)ofhanddunning (130g ) .
Het effectvanhanddunningwerdbijmetingen van devruchtgroei pasnahalf juli
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goedmerkbaar.Uit analyses vanvruchtengeplukt op 19septemberbleek,dat
Ethrelhetkaligehalte hadbeïnvloed.Ditbedroeg 0,84%K tegenover 0,76%bij
onbehandeld. De calcium-enmagnesiumgehaltenwarenvrijwel nietveranderd (resp.
0,034% en0,035% Ca en0,047%en0,045% Mg). Carbaryl enhanddunning hebben geen
aantoonbare invloed opdevruchtsamenstelling gehad.
Ophet perceelwaarvanaf 1962de strokenbemestingsproef met perenheeftgelegen (projekt PFW 10,blz. 40),wordt in 1975eenproefbegonnenmetCox's Orange
Pippin enSchonevanBoskoop opvirusvrije onderstammen.Hierin zal de invloed
vangrondbewerking op deboomstrook,demulchmethode,kalibemesting endruppelbevloeiingop stipen zachtworden nagegaan.Inverbandmet debeperktebeschikbaarheid vanplantmateriaal zullendebufferrijen paseenjaar laterkunnen
wordengeplant.
Met vruchtenvan debodembehandelingsproef teOosthuizenwerdweereenbewaarproefuitgevoerd. Dezewerdenop 22januari 1974geruimd. Chemische onkruidbestrijding (geengrondbewerking) in combinatie metmulchen opdeboomstrook gaf
gemiddeld 6,4% stip,in combinatie metmulchen opde grasbaan 3,6%. Grondbewerking
gafbij dezemulchmethoden resp.3,4 en 1,8%stip.Erwerdenweerop uitgebreide
schaalblad-envruchtanalyses uitgevoerd en critische gehalten voorkalium en
calciumvastgesteld.Erbestond eengoede samenhang tussenhet percentage stipen
de Ca-enK-gehalten indevruchten,tussendeK-gehalten inbladeren envruchten
en tussen stip enhetK-gehalte inhetblad.Stipvrijwaren devruchten pas als
hetkaliumgehalte indebladeren lagerwas dan 0,9%.
Inde opbrengst van 1974kwameen sterker ongunstig effect van grondbewerking
op deboomstrook tenopzichte van chemische onkruidbestrijdingnaarvoren (9%)dan
invroegere jaren (gemiddeld 2%),watmethet droge voorjaar inverband kan hebben
gestaan.
In 1973werden doorA.Pouwer (CADvoor deFruitteelt)en S.Bommeljé (CADvoor
Bodemaangelegenheden,Tuinbouw)op ruim 100bedrijven in ZuidwestNederland grondenbladmonsters verzameld vanpercelenmet Cox's Orange Pippin enGolden Delicious
opM.9.Bedoeling isdebladanalyse indepraktijk te introduceren en tevens een
indruk tekrijgenvan devruchtbaarheidstoestand vande grond envanhet gewas in
dit gebied (ziehet vorige jaarverslag).Dit onderzoekwerd voorwat debladmonsternamebetreft in 1974herhaald.Dekaliumgehalten lagenvoorbeide rassen en
jaren opeenzelfde niveauenwarenvoorbeide jaren goed gecorreleerd. Op zeker
dehelft vandebedrijvenmoethetkaliumgehalte inhetblad inverbandmet de
kans op stip alshoogwordenbeschouwd. De calciumgehaltenwarenvoorbeide jaren
eveneens goed gecorreleerdmaarmindernauwdandekaliumgehalten.Het percentage
Cawas in 1974belangrijk, zeker0,3%,hoger dan in 1973,watmetde gemiddeld
lagere temperatuur in 1974inverband zoukunnen staan.BladerenvanCox's Orange
Pippinhebben lagereCa-gehaltendanbladerenvanGoldenDelicious.
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