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Openingsrede
(Summary p. 4)

door
N . Veldhuyzen van Zanten
(Voorzitter van het Bestuur van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Dames en Heren,
Ik heet U allen hartelijk welkom op deze Veredelingsdag voor Fruitgewassen. In vorige jaren hebben wij wel gezamenlijke veredelingsdagen voor
groente- en fruitgewassen gehad, maar het blijkt meer en meer, dat wij ons
specialiseren zowel in de ene richting als in de andere, en dat het meer doelmatig wordt om deze twee groepen gewassen te scheiden in de veredelingsdagen.
Zo hebben wij in de zomer van 1953 een veredelingsdag gehad voor groentegewassen en nu hebben wij dan een veredelingsdag voor fruitgewassen.
Het verheugt mij, dat zovelen aan onze uitnodigingen voor deze bijeenkomst
gevolg hebben gegeven. Een bijzonder woord van welkom wil ik hier richten
tot de heer Bartelds, Inspecteur van het Tuinbouwonderwijs, en aan de verschillende vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw. Verder heet
ik welkom de vertegenwoordigers van de verschillende zusterinstituten zoals
het LP.O., het I.T.T. en het I.B.V.T.; evenals de vertegenwoordigers van het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt; het Genootschap voor Landbouwwetenschap, Ir W . G. van der Kroft; de Studiekring voor Plantenveredeling;
de N.F.O.; de N.A.K.-B. en de heren consulenten. Een bijzonder woord van
welkom wil ik richten tot de heer Burgmans, als Directeur van de Middelbare
Tuinbouwschool te Utrecht.
Ook wil ik nog hartelijk welkom heten de pers, die hier aanwezig is. Ik geloof, dat de pers vandaag een moeilijke taak heeft, om over dergelijke technische zaken een juist verslag te maken. Toch is het zeer belangrijk, dat van
deze dagen verslagen verschijnen en dat deze wereldkundig gemaakt worden,
opdat men wete welke inspanningen men zich in deze tijd getroost om de verschillende gewassen tot hun hoogste peil van ontwikkeling op te voeren.
Ook wil ik gaarne hartelijk welkom heten de dame en heren, die zich bereid
hebben verklaard om vandaag voor ons korte inleidingen te houden, die allemaal zullen handelen over hetzelfde onderwerp, maar dan van verschillende
zijden belicht. Ik hoop, dat hierop een levendige discussie zal volgen en dat
wij zo een vruchtbare bespreking zullen hebben. Het is niet zo zeer de bedoeling om in deze korte voordrachten een maximum aan wetenschap te ventileren,
maar eerder om de vraagstukken en de moeilijke punten te stellen en in gemeenschappelijke discussie te trachten de moeilijkheden tot een oplossing of
althans nader tot hun oplossing te brengen.
Dit is de eerste maal, dat wij met elkander in het nieuwe gebouw van het
I.V.T. kunnen samenkomen. Het nieuwe gebouw is nog steeds in aanbouw
al begint het zijn voltooiing te naderen. Wij hebben in de nazomer ernstig
overwogen of het niet mogelijk was de officiële opening van deze gebouwen
nog in het najaar te hebben, maar het bleek niet wel doenlijk. Wij hopen nu de
opening te laten plaats hebben, wanneer verschillende gewassen in bewerking
zijn. Alle aanwezigen kunnen dan het bedrijf in werking zien, zodat men een
indruk krijgt van het doel van dit instituut en wat hier alzo bewerkt wordt.

Ik hoop, dat wij vandaag weer een goede indruk van het I.V.T, en van
allen, die aan deze dag meewerken, mee naar huis nemen.
De appel is, economisch gezien, voor ons land een zeer belangrijk, zo niet
het belangrijkste fruitgewas, zoals U allen bekend is. Met de appel zijn zeer
veel vraagstukken gemoeid en hoe meer men ervan weet, des te meer komen
wij tot de conclusie, hoe weinig wij er eigenlijk van weten. En dat is dan juist
hetgene waarvoor wij hier zijn en samenkomen met veel mensen, die er zeer
veel van weten en die daardoor zo goed weten hoe weinig ze er van weten.
De discussies kunnen hierdoor zeer vruchtbaar worden.
Dames en Heren. Met deze woorden open ik dan deze bijeenkomst met de
wens, dat de hier liggende vraagstukken nader tot hun oplossing gebracht
zullen kunnen worden.
Summary
Opening Speech by the Chairman Mr. N. Veldhuyzen van Zanten, President of the
Board of the Institute of Horticultural Plant Breeding, Wageningen.
The president expresses a hearty welcome to all. He states that it is intended to bring the problems connected with the growing, marketing and processing of apples, nearer to solution, in as much as these problems pertain to the
established varieties.

W e l k e eisen stelt de binnen- en buitenlandse markt aan het
appelsortiment ?
(Summary p. 10)

door
W . H . Kemmers, econ. drs
(Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen)

Alvorens bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, dienen we ons af
te vragen wat onder een markt verstaan wordt. Aanvankelijk was een markt
de plaats waar verkopers en kopers van een bepaald product bijeen kwamen
om zaken te doen. Later heeft het woord een ruimere inhoud gekregen en
duidde men er het gebied mee aan, waarbinnen het aanbod van en de vraag
naar een bepaald product elkaar beïnvloeden. Men kan het ook zo stellen,
dat een markt het contactpunt tussen vraag en aanbod is.
Het Nederlandse veilingwezen heeft getracht de markt van groenten en
fruit in Nederland in het belang van de telers zo goed mogelijk te organiseren.
Alle soorten groenten en fruit van alle kwaliteiten en sorteringen mogen er in
principe worden verhandeld. Men ziet er echter scherp op toe, dat dit plaats
vindt onder de juiste aanduiding van kwaliteit en sortering. Dit heeft geleid
tot het landelijk vaststellen van kwaliteits- en sorteringseisen. Momenteel kent
men voor appels de aanduidingen: „extra standaard" (extra fancy) onderverdeeld in de grootte-sorteringen A, B en C; „standaard" (fancy) eveneens
onderverdeeld in A, B en C; vervolgens de „huishoud-kwaliteit" (C-grade)
verdeeld in de grootte-sorteringen I en II en vervolgens de „keukenkwaliteit",
de kwaliteitsgroep „val en lichte wormsteek" en als allerslechtste kwaliteit
het „kroet".
In de loop van de jaren is men er toe over gegaan bepaalde kwaliteiten niet
voor export toe te laten. Men achtte het niet in het belang van de Nederlandse
tuinbouw, dat minderwaardige producten de grenzen overgingen. Voor de
binnenlandse markt is men veel minder ver gegaan met het stellen van dergelijke minimum-kwaliteitseisen. Er zijn enige bescheiden pogingen gedaan om
te bereiken, dat het allerslechtste fruit uitsluitend mag worden verkocht aan
de fruitverwerkende industrie. Een groot gevaar van dergelijke maatregelen
blijft, dat bepaalde kwaliteiten, welke op het officiële contactpunt tussen vraag
en aanbod — de veiling .— niet mogen worden verhandeld, via onofficiële contactpunten wel verhandeld worden.
Al deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en grootte van de vruchten.
Langs deze weg krijgen wij geen oordeel over de meest gewenste eigenschappen van nieuwe variëteiten. Toch zal het juist dit zijn, dat in dit milieu het
meest de belangstelling geniet.
In de kwaliteits- en sorteringseisen vindt men slechts op één punt een oordeel
over rassen. De appelen, welke op rijen gelegd, mogen worden verpakt zijn
speciaal vermeld. Een gedeelte van deze groep heeft een speciale vermelding.
Dit zijn de beste rassen, die in het huidige Nederlandse sortiment voorkomen.
Het zijn: Cox's Orange Pippin, Ellisons Orange, English Winter Goldpearmain, Glorie van Holland, Golden Delicious, Goudreinette (Schone van Boskoop), Gravensteiner, James Grieve, Jonathan en Laxton's Superbe, alsmede
Notarisappel, Present van Engeland, Princesse Noble (Kroonappel, Noblesse,
Bles), Red Delicious, Schellinkhouter, Signe Tillisch en Winston.
Om verder een oordeel te krijgen over de gewenstheid van bepaalde eigenschappen van variëteiten, moeten we letten op hetgeen er op de markten ge-

beurt. Voor ons doel is de belangrijkste kwestie waarom er vraag is naar appelen. Het antwoord is natuurlijk: „Omdat de consument een gedeelte van het
inkomen wenst te besteden aan appelen". De hoeveelheid zal afhangen van
de prijs; hoe goedkoper des te meer. Men ziet echter ook, dat de prijs voor de
ene appelsoort heel anders ligt dan voor de andere. Dit komt omdat lang niet
alle appelen dezelfde eigenschappen hebben. Over hoe meer goede eigenschappen een variëteit beschikt des te hoger zal de prijs zijn.
Men moet bij dit probleem echter nooit vergeten, dat naast de vraag het
aanbod een even grote invloed heeft op de totstandkoming van de prijs. Een
ruim aanbod van een ras met speciale eigenschappen kan tot gevolg hebben,
dat juist de prijs van dit ras sterk daalt ten opzichte van de prijs van andere
rassen. Toch is het mogelijk, dat die speciale eigenschappen alle gunstig zijn.
Men moet er voorts om denken, dat het niet mogelijk is over eigenschappen
als uiterlijk en smaak een objectief oordeel te krijgen. Het oordeel over beide
eigenschappen is sterk afhankelijk van gewoonten, persoonlijke voorkeur en
het seizoen. Na verloop van jaren kan dit oordeel geheel anders komen te
liggen.
Na deze opmerkingen kunnen we er toe overgaan de diverse eigenschappen
te bespreken. W e dienen ons dus te realiseren, dat de vraag naar bepaalde
eigenschappen aan verandering onderhevig kan zijn. Voorts stelt men in het
ene land momenteel meer op de ene en in een ander land meer op de andere
eigenschap prijs.
Smaak en aroma.
Dit zijn ongetwijfeld belangrijke eigenschappen. Hoe beter de smaak des te
intensiever is de vraag en des te hoger het prijspeil (verstoringen aan de aanbodzijde voorbehouden). Een typische smaak of typisch aroma kan, gezien
het subjectieve element in de vraag, gevaarlijk zijn. Als het oordeel verandert,
ligt het ras er uit. De personen, die dit typische niet kunnen waarderen, kopen
het ras persé niet.
Kleur.
Deze eigenschap is soms even belangrijk als smaak en aroma. In Engeland
en Scandinavië zijn fel gekleurde appelen zeer goed te verkopen, ook als de
smaak over het algemeen als matig wordt beoordeeld. Meestal geniet de rode
kleur de voorkeur. Ook sterk geel gekleurde appelen zijn echter wel gangbaar.
In Nederland, België en West-Duitsland is de kleur niet van zo'n doorslaggevende betekenis. W e l zijn tegen Kerstmis roodgekleurde appelen gewild.
Onze indruk is, dat in Frankrijk nog minder op kleur en nog sterker op smaak
wordt gelet.
Het is natuurlijk niet zo, dat iedereen in Engeland en Scandinavië persé
roodgekleurde en slechtsmakende appelen wil hebben. Het feit, dat de Cox's
met zijn zeer typische smaak en aroma op de Engelse markt een overheersende positie inneemt, bewijst, dat ook daar smaak en aroma door grote groepen consumenten op prijs worden gesteld. Toch hebben wij de indruk, dat,
als men in Engeland over onvoldoende koopkracht beschikt, men er eerder
afstand doet van de goede smaak dan van de mooie kleur.
Grootte.
Ook op dit punt moet onderscheid worden gemaakt tussen Engeland en
Scandinavië enerzijds en Nederland, België en Duitsland anderzijds. In de

eerste groep landen bestaat een voorkeur voor een vrij kleine appel, terwijl
in de tweede groep een wat grotere appel nog zeer goed gangbaar is. Voor
verse consumptie kunnen appels zeker te groot zijn.
De vorm.
De vorm van de vrucht is niet bijzonder belangrijk. Een nieuw ras zal er
het snelst inkomen, indien het naast goede eigenschappen een typische vorm
heeft. De typische vorm biedt de consument dan een houvast in de warwinkel
van rassen.
Voedingswaarde.
Het oude spreekwoord „One apple a day, keeps the doctor away", heeft
blijkbaar in medische kringen aanleiding gegeven tot een tegen-actie. De
consumptie van sinaasappels wordt door deze kringen sterk gestimuleerd. Het
valt niet te ontkennen, dat het vitamine-C gehalte van sinaasappels heel wat
hoger ligt dan van appels. Daarnaast zijn natuurlijk ook andere factoren van
belang voor de voedingswaarde. De appel is dan ook zeker niet waardeloos
voor de voeding. Een wat hogere voedingswaarde, speciaal ten aanzien van
vitamine-C, zou echter van belang zijn.
Vastheid.
Het is moeilijk een indruk te krijgen over de consumentenvoorkeur op dit
punt. Soms krijgt men de indruk, dat hier dezelfde scheidingslijn loopt als bij
de andere eigenschappen. Enerzijds Engeland en Scandinavië, welke een
vaste appel op prijs stellen; anderzijds Nederland, België en Duitsland, welke
een min of meer tegengesteld standpunt innemen.
Geschiktheid voor moes.
De consumptie van appelmoes heeft een grote omvang. Vele huisvrouwen
maken liever zelf appelmoes dan dure blikken te kopen. Voor Nederland kan
men aannemen, dat ongeveer 40 % van het binnenlands appelverbruik plaats
vindt in de vorm van appelmoes, hetzij uit blik, hetzij zelf gemaakt. Als regel
wordt hiervoor het ondereind van het fruit gebruikt. Daarnaast zijn er ook
enige rassen welke speciaal voor moes bestemd zijn.
Vervoerhaarheid.
Het is van belang, dat de gewenste eigenschappen niet alleen aanwezig zijn
in het productiegebied, doch nog steeds bestaan als de appel de consument
heeft bereikt. Vooral voor een export-land als Nederland is dit van grote betekenis. Speciaal uit Engeland worden zeer veel klachten ontvangen over
transportbeschadigingen van Nederlandse appelen. Op dit punt valt dus nog
zeer veel te verbeteren.
Houdbaarheid.
Van grote betekenis is ook het feit, dat veel appels eerst vele maanden na
de oogst in de consumptie worden gebracht. Ook dit geldt weer in sterke mate
voor een exportland als Nederland; ook op dit punt zijn de klachten vele.
U hebt thans een indruk gekregen van de eigenschappen, welke verlangd
worden. U zult bemerkt hebben, dat men ten aanzien van diverse eigenschap-

pen enige kanten uit kan. Deze opsomming wil niet zeggen, dat een nieuw ras
alleen maar een succes kan worden, als het aan alle verlangens voldoet. Men
moet echter wel in acht nemen, dat alles wat een nieuw ras onder deze idealen
blijft tot uiting zal komen in een lagere gemiddelde prijs. Als de productiviteit
echter zo groot is, dat deze lagere prijs voor de teler toch lonend is, kan een
nieuw ras zeker een succes worden.
Als we het appelsortiment op de Nederlandse veilingen bezien, dan is er
niet veel, dat aan alle eisen voldoet, ondanks het feit, dat het sortiment eerder
te uitgebreid dan te beperkt is. De verzuchting, welke men dikwijls hoort is,
dat er geen goed, roodgekleurd bewaarras bestaat. Ook op andere punten
ontbreekt er echter dikwijls nog veel.
Tenslotte moet nog op één ding gewezen worden. De voorkeur van de consument kan zich na verloop van tijd sterk wijzigen. W a t is opgemerkt over
smaak en aroma, kleur, grootte en vastheid kan over twintig jaar wel niet meer
geldig zijn. Selectiewerk bij appels levert pas na zeer vele jaren resultaat; een
nieuw ras komt eerst na jaren in productie. Een sélecteur zal dan ook eigenlijk moeten weten, welke krachten over twintig jaar op de markten werkzaam
zijn. In dit licht gezien hebben alle opmerkingen, welke vandaag worden gemaakt over de eisen welke de markten stellen slechts een betrekkelijke betekenis.
Indien een sélecteur meent een ras gevonden te hebben, dat over twintig
jaar een sterke marktpositie kan hebben, laat hij het dan een naam geven, welke
voor de consument uit te spreken is. De naam is namelijk ook een belangrijke
eigenschap en dit wordt te dikwijls uit het oog verloren.
Discussie
Voorzitter: Ik moet U zeggen, dat ik onder de indruk ben gekomen van de
vele kanten, die er aan het behandelde onderwerp zitten en die waarschijnlijk
nog niet eens alle behandeld konden worden, al heeft de heer Kemmers daar
ernstig zijn best op gedaan.
Ir J. D. Gerritsen: Ik zou graag de mening van de heer Kemmers vernemen
over een vraag, die ik elke dag weer tegenkom, nl.: ,,Wat moeten wij planten,
appels, die op het ogenblik veel gevraagd worden, zoals de Cox of moeten wij
Koningsrood, Keuleman en Koningszuur nemen." Ik heb als consulent en als
idealist gezegd: Natuurlijk geen Keuleman e.d., maar appels, die lekker zijn.
In de Scandinavische landen is juist veel vraag naar rassen als Keuleman e,d.;
het zijn vaste, mooie appels, die niet te groot zijn. De exporteurs zoeken op het
ogenblik naar Koningsrood, welke nog de beste is. Maar de appels smaken
geen van drieën. En nu vraag ik mij af: wat moet er gebeuren? Moeten wij
deze appels gaan planten of moeten wij zeggen: ,,Deze appels zijn een gevaar
voor het Nederlandse fruit".
Mevr. B. de Leeuw: De heer Kemmers heeft gesproken over een enquête,
die gehouden is onder de consumenten, naar de kleur enz. van de appel. Nu is
het erg moeilijk een enquête goed op te zetten; het is gebleken, dat je bij een
goede formulering van de vraag precies het antwoord kan krijgen wat je hebben wilt en dat overeenkomt met je eigen opvatting. Nu zou ik willen vragen
of de heer Kemmers kan zeggen, of bij het Centraal Bureau op dit gebied ook
onderzoekingen worden gedaan en of hij meent, dat de enquête, die naar de
kleur van de appel is gehouden wel enige waarde heeft.
Ir P. de Sonnaville: De kleur is een belangrijke factor, maar de fruitteler stelt
wel eens te hoge eisen aan de kleur en dat gaat dan weer ten koste van de
kwaliteit.

Ir A. K. Zweede: De heer Kemmers heeft even gezinspeeld op dat rijmpje
van die ene appel per dag, die dan de dokter buiten de deur zou houden.
Ik geloof, dat dit meer als een grapje dan als werkelijkheid bedoeld kan zijn,
al ben ik wel degelijk van mening, dat er in die dagelijkse appel een grote
waarde zit. Aan de andere kant is opgemerkt, dat er in de sinaasappel een
groter vitamine-C gehalte zit. Daarom zal het dan ook voor de sélecteur van
belang zijn meer aandacht te besteden aan het vitamine-C gehalte van de appel.
Drs W. H. Kemmers: Op de vraag van de heer Gerritsen over de Koningsrood, de Keuleman en de Koningszuur, die niet te eten zijn en of de
Cox's Orange geliquideerd moet worden, zou ik in de eerste plaats willen
antwoorden, dat de teler zelf moet weten wat hij doet. De teler is tenslotte
baas op zijn bedrijf en verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar als hij dan
toch persé een advies wil hebben, laat hij dan in zijn achterhoofd houden, dat
hij pech gehad heeft, als naderhand blijkt, dat hij beter een ander ras had
kunnen gebruiken.
De export naar Engeland en Scandinavië is op het moment geheel mis. De
rassen, welke in deze landen gangbaar zijn, maken slechts een betrekkelijk
klein deel uit van de export, want de grote massa van de export is gericht op
Duitsland.
Hoe zal over een jaar of vijf à tien de handelspolitiek van Engeland zijn?
Dit zouden wij moeten weten om te kunnen adviseren inzake het aanplanten
van rode rassen voor export. Ik weet het echter niet, maar ik weet wel, dat
Engeland een gevaarlijk land is, dat de grenzen vaak dicht doet op een moment, dat men denkt dat dit niet gebeuren zal. Zweden importeert op vrij grote
schaal. De ervaring leert echter, dat de Zweden, als zij in gevaar verkeren,
of als er moeilijkheden rijzen, de neiging hebben plotseling sterk protectionistisch te worden.
Of men inderdaad kan zeggen, dat de appel steeds een goed exportartikel
zal zijn of niet, hangt sterk af van de economische situatie. Komt de wereld in
een periode van laagconjunctuur, dan geloof ik, dat Engeland en Zweden
moeilijk toegankelijk zullen zijn. Ik geloof, dat het gebrek aan dollars de reden
is geweest, dat de rode Amerikaanse appels, zoals de Jonathan, thans niet
meer zoveel op de Westeuropese markt komen. Als de dollarschaarste in
West-Europa weer voorbij is, kunnen de rode Amerikaanse rassen het zeker
opnemen tegen de Nederlandse, zoals Keuleman, Koningsrood en Koningszuur.
De positie van deze rassen zal dan weer sterk ondergraven kunnen worden.
De appelteelt in Hongarije, zo heb ik mij laten vertellen, heeft eveneens een
grote vlucht genomen en de producten, die daar op de markt worden gebracht,
zijn prima; de appels zijn groot, goed hard en kunnen het in kwaliteit zeker
opnemen tegen de Amerikaanse. Ik heb geen idee hoe de teelt in Hongarije is,
maar mogelijk kan hier nog veel van verwacht worden.
Dat de voorkeur voor rood zal weggaan, geloof ik niet, maar wij zullen niet
persé met Keuleman moeten komen om rode appelen te kunnen eten. Het op
grote schaal aanplanten van deze appel, die niet lekker is, vind ik gevaarlijk.
Daar komt bij, dat bij een normale ontwikkeling en een geleidelijke stijging
van de welvaart, de koopkracht zal toenemen en dan zal men m.i. zeker in
toenemende mate op de smaak gaan letten.
Thans de opmerking van Mevr. de Leeuw over de kleurenquête; ik ben geneigd veel waarde te hechten aan een dergelijke enquête, alhoewel het goed
uitvoeren van een enquête zeer moeilijk is. Men is er op het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen echter vier jaar mee bezig geweest. Wij laten als
C.B. het stellen van de vragen over aan deskundigen en ik heb de indruk, dat
deze mensen de vragen zo neutraal mogelijk stellen.

De heer de Sonnaville wees erop, dat de houdbaarheid soms in het gedrang
komt, doordat men te hoge eisen stelt aan de kleur. Inderdaad smaken rode
appels vaak minder goed. Hier ligt m.i. een mooie taak voor de veredelaars: het
in één appel samenbrengen van een goede kleur, houdbaarheid en smaak. En
als de consument naar een rode appel vraagt dan moet je ze die geven.
Summary
W h a t are the requirements of the home and foreign market with respect to apple
varieties 1 W . A. Kemmers, Central Bureau of the Horticultural Auctions in the Netherlands.

The home market takes all varieties but supplies must come up to certain
standards regarding size and degree of blemish.
The Export Control Office makes fairly high demands on the produce to
be exported. Only a restricted number of varieties of good quality may be
prepared as market packs.
The first requirement a new apple has to meet is that of good taste and
aroma. A good but unusual taste or flavour, however, may sometimes be appreciated. As a rule a red colour is favoured, but also apples of a good yellow
coulour are marketable. Unlike the other Western European countries, England and Scandinavia pay much attention to the colour, while taste is a matter
of secondary consideration. France makes the highest demands on flavour and
considers colour last. England and Scandinavia require a smaller apple, whereas Belgium, Germany and Holland prefer rather large apples.
A variety should have a vitamin C content as high as possible, in view of
the fact that the value of fruit is now often measured by its vitamin C content.
Holland, Belgium and Scandinavia require less firm apples than those in demand in England and Scandinavia. 40 % of the apples produced for home
consumption are consumed as apple-sauce, which is used in a variety of ways.
New varieties should, therefore, be suited for this purpose. It is of great importance to an exporting country like the Netherlands to grow varieties that
travel well and have good keeping qualities.
All factors influencing the cost price should be such as to keep the cost price
as low as possible. Any name given to a variety should be short and clear;
this is not always borne in mind. Breeding, like governing, is in part a matter
of looking ahead, it will be some 20 years before new varieties which are but
seedlings now, come into full cultivation. W h a t will the requirements be in
the future?
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Het appelrassensortiment van telersstandpunt bekeken
(Summary p. 13)

door
Ir Joh. Bos
(Nederlandse Fruittelers Organisatie)

Ik wil beginnen met er U op te wijzen, dat de twee belangrijkste punten,
waaraan een eventueel nieuw te kweken appelras m.i. zal moeten voldoen zijn:
goede productiviteit en zó goede kwaliteit, dat de handel en consument bereid
zijn er een hoge prijs voor te betalen.
1. Een ras moet productief zijn. Het moet vroeg, veel kilo's per ha geven.
De kostprijs hangt vooral af van de productie per ha. Hoe hoger de productie
per oppervlakte-eenheid des te lager de kostprijs en des te sterker wordt onze
concurrentiekracht. De handel en de consument vragen niet hoe hoog de productiekosten zijn, maar zij vragen wel wat zij voor een kilo appels moeten
betalen. De winkelprijs houdt vaak geen verband met de productiekosten.
De appel moet niet te klein zijn, men wil niet alleen geen uitgesproken kleine
appels, maar ook de oogstkosten stijgen, terwijl het ook moeilijker wordt aan
een hoge opbrengst per ha te komen. Op beurtjaren behoef ik in dit gezelschap
niet verder in te gaan.
Voor de klimaatsinvloeden moeten nieuwe rassen niet bijzonder gevoelig
zijn. Ik noem: wintervorst, droogte, te natte grond, nachtvorst, hagel en een
m.o.m. ruw, noordelijk klimaat.
2. De handel en de consument moeten het ras waarderen en bereid zijn er
een hoge prijs voor te betalen. Een zeer belangrijk punt in dit opzicht is de
smaak. Het appelverbruik in de Verenigde Staten van Amerika is tot de helft
teruggelopen, hoewel het totale fruitverbruik 2 ^ à 3 maal zo hoog is als in ons
land. De rassen, welke het huidige Amerikaanse sortiment vormen, hebben een
onberispelijk uiterlijk, maar de consument lust ze niet.
Voor de Cox's wordt thans 70 et per kg betaald, dit is een goede prijs. Het
publiek is bereid deze prijs te betalen, omdat het de smaak waardeert; de
grootte van de aanvoer speelt hierbij vrijwel geen rol. Dit bewijst hoe belangrijk
de smaak is. Nu is een behoorlijke smaak een rekbaar begrip, die ook zeker aan
mode onderhevig is. Sommige mensen willen een appel, die naar banaan smaakt
(Golden Delicious); anderen wensen, in verband met de toestand van hun gebit,
een zachte appel (b.v. Jonathan en Zigeunerin). Het is mijn stokpaardje er op
te wijzen, dat wij van de eisen, die de consument stelt nog veel te weinig
weten. Nauwkeurige marktanalyse is zeer gewenst.
Het is van belang, dat er vruchten zijn, waarvan de smaak gedurende de
bewaring beter wordt, zoals b.v. Goudreinette, Winston, Lombarts Calville.
Bij de beoordeling van het uiterlijk wordt vooral gelet op de kleur, de vorm
en de grootte. Over 't algemeen geeft men de voorkeur aan een rode appel,
alhoewel een goed gele appel ook wel geapprecieerd wordt. De fruitteler en
eventueel de handelaar zijn geïnteresseerd bij de vorm, in verband met het
verpakken.
De consument geeft de voorkeur aan een middelmatig grote appel; de Goudreinette is meestal te groot, de C. Cox is te klein. Men wil per persoon een
appel eten; de appels moeten dan niet te klein zijn, maar aan de andere kant
vraagt de huisvrouw toch ook weer hoeveel appels er in een kilo gaan.
Ook is het van belang, dat een eventueel nieuw ras op een juist tijdstip eetrijp is. Er moet naar gestreefd worden rassen te telen, welke zo regelmatig
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mogelijk, over zo groot mogelijk deel van het jaar verspreid, eetrijp zijn. Vele
rassen zullen dus bewaard moeten kunnen worden; anderen moeten de bestaande hiaten opvullen. Zo hebben we behoefte aan: een appel vroeger dan
de Yellow Transparent en die ook aan andere eisen voldoet; een goede,
smakelijke appel tussen de Yellow en de James Grieve evenals één vlak na
James Grieve. De Notarisappel heeft zoals bekend veel last van stip en ja, een
betere James Grieve zou ook niet ongewenst zijn. Met al haar goede eigenschappen blijft de James een tere, moeilijk vervoerbare appel, die bovendien
licht valt. De vervoerbaarheid is ook een belangrijk punt. De Goudreinette is
wat deze eigenschap betreft, een prettige appel, men kan ze vervoeren, wegzetten en desnoods 14 dagen vergeten.
Soms wordt wel eens als eerste of als één der eerste punten naar voren gebracht, dat een ras gemakkelijk te telen moet zijn, doch ik ben van mening,
dat een hoge opbrengst en een goede prijs belangrijker zijn. Golden Delicious
is zeker niet gemakkelijk te telen, maar hij geeft veel kilo's en dat is het allerbelangrijkste. Het grootste nadeel van de Golden Delicious is niet de grote
gevoeligheid voor schurft, maar het groenblijven.
W a t is het nadeel van de Cox's: de lage kilo-opbrengst!!
De redenering: de schurftbestrijding kost 2 et per kilo, dat is bij een productie van 300 millioen kilo 6 millioen gulden per jaar, is niet geheel juist.
Als een ras moeilijk te telen is, hebben de Nederlandse fruittelers hierdoor een
soort monopoliepositie, tenminste als de smaak goed is. Aan de andere kant
moeten we ook weer niet uit het oog verliezen, dat de productiekosten van een
gemakkelijk te telen ras lager zijn dan van een moeilijk te telen ras. Ongevoeligheid voor ziekten is vooral belangrijk als het ziekten betreft, die niet of
moeilijk te bestrijden en te genezen zijn, zoals loodglans, stip, kurkstip, Jonathanbederf, Phytophthora, scald, lage temperatuurbederf en de virusziekten.
Ook de gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen en voedingsziekten mogen
niet uit het oog verloren worden.
Dat er verschil in gevoeligheid is, is U allen bekend.
Ook de moderne plantsystemen stellen haar eisen. Nieuwe rassen moeten
geschikt zijn om als spil te worden geteeld. Hierbij stuiten we o.a. op een
bezwaar van de Goudreinette. Dit ras laat zich niet als spil telen, groeit te
hard en is voor de huidige plantsystemen niet vruchtbaar genoeg.
Na deze opsomming van een aantal algemene eisen zal het U duidelijk zijn,
dat geen van de huidige appelrassen aan alle eisen voldoet.
W e hebben vooral behoeften aan betere bewaarrassen. Immers de Golden
Delicious is niet rood, is zeer gevoelig voor schurft en blijft maar al te vaak
groen.
Cox's Orange Pippin brengt niet voldoende kilo's op en bewaart niet
lang genoeg. Wmston is te klein; het is overigens een bijna ideale appel, alhoewel het nog de vraag is, of het ras voldoende kilo's per ha geeft. Bij de
Present van Engeland is het bezwaar gelegen in de vorm. Voor een groot deel
van het publiek is de Goudreinette te zuur en vaak te groot.
De smaak van de Jonathan laat te wensen over; verder heeft dit ras last van
spot en Jonathanbederf. Ingrid Marie is eigenlijk een herfstappel en heeft
barstjes bij de neus.
Prof. Sprenger heeft vele nieuwe rassen gekweekt, doch hiervan blijven
sommigen weer aan de kleine kant.
En zo is er op iedere appel wel wat aan te merken en blijft het zoeken naar
nieuwe, betere rassen geboden.
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Discussie
De heer P. Blauw: Voelt ook veel voor een betere Yellow.
Ir J.D. Gerritsen: De heer Bos heeft gezegd, dat de telers graag dure appels
hebben, maar ik geloof, dat dit niet helemaal juist gezien is, want waar gaan
wij heen, als we allemaal dure appelen kweken? Moeten wij ook niet zoeken
naar een appel, die goedkoop is en die een lonende prijs opbrengt; daarmede
kunnen wij dan de Nederlandse en buitenlandse markt veroveren. Ik geloof,
dat het verkeerd is, dat de telers steeds achter de dure appels aanlopen en
daarvoor een zo hoog mogelijke prijs proberen te krijgen. Het is uiteindelijk
heel gevaarlijk als ze allemaal achter de Cox's Orange aanlopen. Ik verlang
dus een lonende appel tegen een niet te hoge prijs.
De heer P. van Westrhenen: Ik ben het niet geheel eens met hetgeen de
heer Bos gezegd heeft over de Goudreinette. Ik geloof, dat de Goudreinette
wel in de moderne plantsystemen kan worden ingepast. Ik had gaarne een wat
positiever geluid over de Goudreinette gehoord, temeer daar er in het kader
van de rooiacties vele oude Goudreinetten opgeruimd worden.
Ir Joh. Bos: De heer Blauw heeft gewezen op de wenselijkheid een smakelijke
Yellow te kweken. De Yellow is een smakelijke appel, maar de telers plukken
deze appel veel te vroeg! W e hebben hier niet te maken met een fout van de
Yellows, maar van de telers. Natuurlijk ben ik het met de heer J. D. Gerritsen
in bepaald opzicht eens. Een nieuw ras moet per ha veel kilo's geven, een
goede prijs per kg opbrengen en gemakkelijk, dus goedkoop, te telen zijn.
Je moet natuurlijk niet de veilinglijst nemen en dan de appels noteren, welke
de hoogste prijs opbrengen en die gaan planten. De Goudreinette is een prima
appel, maar de prijs wordt waarschijnlijk ongunstig beïnvloed door de grote
aanvoer van dit ras. Ik blijf echter van mening, dat de Goudreinette in de
huidige, moderne plantsystemen niet past.
Summary
Apple varieties viewed from the grower's standpoint. Ir Joh. Bos, Dutch Fruitgrowers
Organization.

The various requirements a new apple variety has to meet are discussed.
Productivity is important, but not more so than flavour. In the U.S.A. consumption has decreased, presumably because too little attention has been paid
to flavour in that country. Accurate market analysis is highly desirable. The
outstanding need is for a variety that is earlier than Yellow Transparent. Other
needs are for a variety intermediate between Yellow Transparent and James
Grieve and for a variety that can take the place of the Notaris, which matures
immediately after James Grieve.
The growing of resistant varieties is of much importance, the more so if
resistance is obtained to diseases that are uncontrollable or can only be controlled with difficulty.
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Welke groepen van ziekteresistenties zijn nodig voor bezuiniging op de ziektebestrijding1
(Summary p. 19)

door

Ir P. Hus
(Rijkstuinbouwconsulent voor ziektebestrijdingsaangelegenheden)

In de toelichting op het verzoek om een inleiding te willen houden werd mij
in overweging gegeven uit te gaan van de kosten, welke nodig zijn om enkele
belangrijke ziekten en plagen van de appelboom te bestrijden. Daarbij werd als
hoop of verwachting gesteld, dat ik zou kunnen aangeven, welk complex van
ziekteresistenties nodig zal zijn om op de bestrijding van die ziekten en plagen
te kunnen bezuinigen.
De fruittelers beschikken thans over zeer vele bestrijdingsmiddelen; er zijn
dus vele mogelijkheden, zowel voor de bestrijding van een bepaalde ziekte als
voor vermenging van enkele middelen voor de gelijktijdige bestrijding van verschillende ziekten en plagen. De keus wordt bepaald of dient te worden bepaald
door een aantal factoren, zoals klimatologische omstandigheden, bodemtoestand,
sortiment, tijdstippen van bespuitingen, terwijl ook rekening wordt gehouden
met de prijs van de middelen.
Uit de veelheid van mogelijke spuitschema's heb ik er enkele gekozen om
aan de hand van deze na te gaan, welke bezuiniging resistentie zou kunnen
geven. Daarna wil ik even buiten mijn boekje gaan om iets te zeggen over
resistentie tegen ziekten, waartegen nog geen bestrijding bekend is. Dit probleem acht ik even belangrijk als de mogelijkheid van bezuiniging op de bestrijding.
Ik stel mij vier spuitschema's voor, volgens welke er twaalf bespuitingen per
jaar worden uitgevoerd met een vloeistofverbruik van 4000 liter per ha per keer.
De kosten van de bestrijding bestaan uit spuitkosten en kosten van de bestrijdingsmiddelen. Tot de spuitkosten worden gerekend:
a. afschrijving van machines,
b. rente berekend over 60 % van de aanschaffingskosten,
c. reparaties, verzekeringen e.d.,
d. kosten voor brandstof, olie,
e. arbeidsloon.
Het totaal van deze kosten wisselt naar de omstandigheden; kan een ha in
3 uren bespoten worden, dan bedragen deze kosten ± ƒ 415 per ha. Zijn er
3]/2 uur voor nodig, dan zijn deze kosten ± ƒ 460 en bij 4 uur ± ƒ 500.
Per liter verspoten vloeistof (12 x 4000 liter) komt dit neer op ongeveer
1 et of per keer per ha op ƒ40. Bij mijn verdere berekeningen zal ik dit bedrag
aanhouden.
Nu het eerste spuitschema. De kosten van dit goedkope schema, dat zonder
kans op beschadiging slechts toegepast kan worden als de omstandigheden
(voedingstoestand van de bodem, waterhuishouding van de grond, bemesting
e.a.) gunstig zijn, bedragen ƒ 913.—. Ik wil nu nagaan hoeveel op dit bedrag
bezuinigd zal kunnen worden als er niet tegen de schurftziekte gespoten behoeft te worden.
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1. 0,4 % DNC-teerol ie
2. 0,25 % koperoxychl oride
%Ca
3.2
pap -f- uitvloeier
% Ca pap + uitvloeier
4.1
% Ca pap + uitvloeier
5.1
pap + 0,09 % parathion
6.3. 4 % Ca
% Ca pap + 0,03 % parathion
7.
% Ca pap + 0,06 % parathion
% Ca pap + 0,06 % parathion
9.
% Ca pap + uitvloeier
10.
pap + 0,2 % D D T
11. Vi % Ca
pap + uitvloeier
12. Vi % Ca

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

74.—
68,—
58.—
58.7.20
4.80
4.80
4.80
52.80
4.80
52.80
ƒ 390.Op dit goedkope schema zou dus, indien de schurftbestrijding niet nodig was,
per ha f 390.— minder uitgegeven worden.
Schema 2, dat vele fruittelers toepassen, kost per ha ƒ 1097.—.
De bedragen voor de schurftbestrijding zijn:
1. 0,4 % DNC-teerolie
ƒ
2. 0,15 % kwik
ƒ 82.—
3. 0,1 % kwik
ƒ 68.—
4. 0,1 % kwik
ƒ 68.—
5. Vi % spuitzwavel
ƒ 67.20
6. Vi % spuitzwavel + 0,09 % parathion
ƒ 27.20
7. Yi % spuitzwavel + 0,03 % parathion
ƒ 27.20
8. Yi % spuitzwavel + 0,06 % parathion
ƒ 27.20
9. Yi % spuitzwavel + 0.06 % parathion
ƒ 27.20
10. YJ % spuitzwavel
ƒ 67.20
11. YI % spuitzwavel + 0,2 % D D T
ƒ 27.20
12. Vi % Cal. pap + uitvloeier
ƒ 52.20
. — •

ƒ 540.Indien geen schurftbestrijding nodig zou zijn, zouden de kosten dus met
ƒ 540.— per ha verminderd kunnen worden.
Schema 3 is een duur schema, dat slechts door weinig fruittelers wordt gevolgd. De totaalkosten per ha bedragen ƒ 1257.—.
Het aandeel van de schurftbestrijding hierin is:
1. 0,25 % D N C
f
2. 0,15 % kwik
82.—
f
3. 0,1
% kwik
f 68.—
4. 0,1
% kwik
f 68.—
5. 0,25 % T M T D
f 114.—
% T M T D + 0,09 % parathion
6. 0,2
f 58.—
7. 0,125 % T M T D + 0,03 % parathion
f 36.—
8. 0,125 % T M T D + 0,06 % parathion
36.—
f 36.—
9. 0,125 % T M T D + 0,06 % parathion
f
10. 0,125 % T M T D
f 376.—
11. 0,125 % T M T D + 0,2 % D D T
f 6.12. 0,125 % T M T D
f 76.ƒ 686.Zonder schurfbestrijding zou het totaal bedrag ƒ 868.^— per ha lager zijn.
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Schema 4 is eveneens een duur schema, waarvan de totaal kosten per ha
ƒ 1226.—bedragen. Voor de schürftbestrijding wordt volgens dit schema uitgegeven:
1. 0,25 % D N C
ƒ ...,—
% spuitzwavel
2. 1
ƒ 94,40
3. VA
% spuitzwavel
ƒ 80.80
4. X
% spuitzwavel
ƒ 80.80
5. Vi
% spuitzwavel
ƒ 67.20
6. 0,20 % carbam. + 0,09 % parathion
ƒ 48.—
7. 0,15 % carbam. + 0,03 % parathion
ƒ 36.—
8. 0,15 % carbam. + 0,06 % parathion
ƒ 36.9. 0,15 % carbam. + 0,06 % parathion
ƒ 36.10. 0,125 % T M T D
ƒ 76.11. 0.125 % T M T D + 0,2 % D D T
ƒ 36.12. 0,125 % T M T D
ƒ 76.ƒ 667.—
Zou er geen schurftbestrijding uitgevoerd worden, dan zou men dus ƒ 667.—
kunnen bezuinigen per ha.
Een fruitteler, die 10 ha met appels beplant bezit, zou door schurftresistentie
dus in staat zijn jaarlijks ƒ 3900.—; ƒ 5400.—; ƒ 6860.— of ƒ 6670.— te bezuinigen. Dit zijn grote bedragen.
Schurftresistentie lijkt dus zeer aantrekkelijk. U zult echter wel begrepen
hebben, dat deze voorstelling te gunstig is. In de eerste plaats zal het niet eenvoudig zijn door kruising een schurftresistent appelras te telen, dat bovendien
nog andere goede eigenschappen ten aanzien van vruchtbaarheid, smaak, vorm,
kleur, houdbaarheid e.a. bezit. Slaagt men er in zo'n ras te kweken, dan is het
de vraag hoe lang het resistent zal blijven.
Van de schurftzwam bestaan ook verschillende rassen; doordat de ascosporen
langs geslachtelijke weg gevormd worden zullen er meer schurftrassen ontstaan.
Men kan verwachten, dat er na verloop van tijd een schurftras zal ontstaan,
dat het gekweekte schurftresistente appelras zal kunnen aantasten. Laten wij
dit nog buiten beschouwing, dan zullen, zodra een goed schurftresistent appelras gevonden is, niet alle appelbomen, waarmede in ons land ruim 43000 ha
beplant zijn, door dit ene appelras vervangen worden.
Neemt men echter aan, dat 1/10 van het appelareaal met een schurftresistent
appelras beplant zou zijn, dan zou dit voor ons land een besparing voor bestrijdingskosten van ƒ 1.720.000 à ƒ 3.000.000 kunnen opleveren.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de uitvoering van preventieve bespuitingen
met behulp van een motorspuit. Ik heb U geen berekening gegeven voor een
nevelspuit, welke een verlaging van de bestrijdingskosten mogelijk maakt. Evenmin heb ik gesproken over de curatieve bestrijdingsmethode, welke, doordat
onnodige bespuitingen vermeden worden, goedkoper is.
Ondanks deze mogelijkheden tot verlaging van de bestrijdingskosten, vergt
de schurftbestrijding toch dusdanige uitgaven, dat het zoeken naar resistente
rassen voor de fruittelers een belangrijke kwestie is, en zeker aanmoediging
verdient.
Aan de bestrijding van dierlijke beschadigers zijn niet zulke hoge uitgaven
verbonden. Een driemalige bespuiting met 0,09 parathion tegen bloedluis kost
± f 150.— per ha.
De kosten van viermaal spuiten met 0,03 % parathion tegen spint bedragen ± ƒ 75.— per ha; een bespuiting met 0,05 % systox ± ƒ 120.-—; een bespuiting met 0,05 c/c systox gevolgd door een bespuiting met 0,05 % PCPBS
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± ƒ 155.— per ha en een bespuiting met 1 % antispintolie, gevolgd door een
bespuiting met 0,05 % PCPBS komt een fruitteler op ± ƒ 150.— per ha te
staan.
Hoewel deze uitgaven dus lager zijn dan voor de schurftbestrijding, zullen
fruittelers en boomkwekers toch dankbaar zijn als er rassen gevonden werden,
welke tegen bloedluis en spint resistent zijn. De bespuitingen geven niet altijd
de gewenste resultaten; bovendien zou door resistente rassen de moeilijkheid
van het bepalen van de geschikte tijdstippen voor de bespuitingen komen te
vervallen.
De gedachten van de I.V.T.-onderzoekers gaan, zoals ik uit de titel van mijn
inleiding moet afleiden, naar een complex van ziekteresistenties. Ik ben geen
geneticus, maar toch weet ik, dat het reeds zeer moeilijk is een goed ras te
kweken, dat tegen een ziekte resistent is. Indien zij zich voorstellen een appelras te kweken, dat tegen schurft, spint, bloedluis, virusziekten enz. resistent is,
dan zou ik hem van overmoed gaan verdenken.
Ik meen U door enkele voorbeelden het belang van het resistentieonderzoek
met een beperkte doelstelling te hebben aangetoond. Zoals ik reeds heb gezegd, acht ik dit onderzoek ook van betekenis met betrekking tot ziekten, waartegen nog geen middelen zijn gevonden. Ik denk — om bij de appel te blijven
— aan de loodglansziekte, de honingzwam, de aantasting door Phytophthora
cactorum, waaraan de laatste tijd vele appelbomen, vooral Cox's Orange Pippin,
sneuvelen, en verder aan de verschillende virusziekten, welke steeds ernstiger
optreden.
Moge ik besluiten met de verzekering, dat het resistentie-onderzoek ook voor
de fruitteelt grote betekenis heeft, en met de wens, dat het werk van de onderzoekers met succes bekroond zal worden.

Discussie
/r /. H. M. van Stuivenberg: Als in de toekomst op een bepaald teeltareaal
inderdaad geen schurftbestrijding nodig zou zijn, dan zou dat voor Nederland
een aanmerkelijke bezuiniging opleveren. Het wordt dan mogelijk met minder
kosten appels te telen en dan zouden wij ook kunnen blijven concurreren. Voor
de grote massa moeten er massaproducten gegeven worden, wat inhoudt, dat
de prijs van appels niet te hoog mag liggen en je kunt alleen een appel tegen
een lage prijs telen als de productiekosten laag zijn.
7r N. Hubbeling: Ik geloof, dat wij de andere ziekten en het kweken van
resistentie hiertegen niet uit het oog mogen verliezen. Ik wil niet alleen wijzen
op de schimmelziekten, zoals meeldauw en kanker, maar ook op nachtvorst- of
koude-resistentie en het zou jammer zijn, wanneer de géniteur aan die eigenschappen niet voldoende aandacht zou schenken.
Ik ben ervan overtuigd, dat het zeer belangrijk is, dat het resistentie-onderzoek wordt voortgezet, maar er zijn zekere remmen. U noemt vorstresistentie
en men zoekt de oplossing door erfelijke eigenschappen in de rassen te brengen.
Ik weet, dat er in Engeland in een geheel andere richting gezocht wordt. Het
schijnt, dat een van de Engelse onderzoekers ontdekt heeft, dat vorstgevoeligheid verband houdt met een laag vitamine-K gehalte en een hoog vitamine-C
gehalte. Er zijn vage aanwijzingen, dat hij er in slagen zal door bespuiting met
vitamine-C de bloesem ongevoelig te maken. Hij zoekt het dus niet in de richting van een vertraging van de bloei, maar werkelijk in het ongevoelig maken
door een bespuiting, die het vitamine-C gehalte doet opvoeren. Als men daar
inderdaad in slaagt, dan geloof ik, dat de animo van de kweker in die richting
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zal gaan en dat de belangstelling voor het zeer langdurige en kostbare selectiewerk geringer zal worden.
Ik kan mij, wat de schurftbestrijding betreft, ook voorstellen, dat men erin
slaagt een inwendig werkend middel tegen schurft te vinden, waardoor men
misschien met één of twee bespuitingen bereikt, dat de appels vrij blijven van
schurft in een bepaald jaar. Ik verwacht dit niet binnen enkele jaren, maar ik
kan mij voorstellen, dat men op den duur met middelen zal komen, waardoor
het selectievraagstuk in een heel ander licht zal komen te staan. Ook met die
dingen moeten wij rekening houden.
Dr ]. C. 's Jacob: Ik krijg de indruk, dat de heer Hus de resultaten van het
veredelen op schurftresistentie pas na lange tijd verwacht. Nu heb ik in 1953
de resultaten in Duitsland gezien en deze resultaten waren buitengewoon
goed, terwijl men er nog maar een tijdje mee bezig is. Men heeft daar appels
gekweekt — ik heb ze zelf niet gegeten omdat ze toen nog niet rijp waren —
die wat kleur, vorm en uiterlijk betreffen, volkomen aan de Cox doen denken
en die geteeld werden in een aanplant, die volkomen schurftvrij bleef. Als je
er maar eenmaal één hebt, dan kan je door die ene terug te kruisen met andere
rassen, het aantal resistente rassen vrij snel vergroten. Ik geloof in elk geval,
dat het wachten op andere bestrijdingsmiddelen minstens even lang duurt, terwijl bovendien de kans bestaat, dat de resistentie verloren gaat doordat de
schimmel verandert. Ik vermoed trouwens, dat de schurft niet zo spoedig zal
veranderen, omdat de schurft zich éénmaal per jaar geslachtelijk voortplant.
h ]. Hus: Hetgeen de heer 's Jacob ons mededeelde is zeer hoopvol. Ik
had niet verwacht, dat men nu reeds een ras had dat niet alleen schurftvrij is,
maar ook verder zeer goede eigenschappen heeft. Het moeilijkst lijkt mij de
juiste combinatie van resistentie en goede eigenschappen. Ik verwacht, dat een
deel van de aanplant nu inderdaad na verloop van tijd bezet zal worden met
schurftvrije rassen.
Dr O. Banga: Er zit een hoop vast aan die ziektebestrijding en daarom hebben wij van het begin af aan gezegd, dat het beter is een ras te kweken, dat
voor een serie ziekten tamelijk resistent is dan een ras, dat voor één ziekte
helemaal resistent is.
Ir J. Hus: Volgens de cijfers, die ik U gegeven heb, zijn de kosten van
een gecombineerde bespuiting slechts weinig hoger dan die van de enkelvoudige bespuiting. Als men dus niet een practisch volledige resistentie heeft, dan
zal men toch moeten spuiten en dan stijgen de productiekosten vrij sterk. Slaagt
men erin een schurftvrij ras te kweken, dan zal dat een enorme besparing geven.
Ir A. Groot: Ik geloof, dat als wij de beschikking krijgen over ziekteresistente
rassen de problemen voor de Nederlandse teelt niet kleiner maar groter worden, want het wezenlijke probleem van de teelt is het afzetprobleem en dat
wordt hiermede niet opgelost.
Ik geef persoonlijk de voorkeur aan het zoeken naar een appel, die nodig is
op een bepaalde tijd, die goed bewaard kan worden, een goede smaak heeft
en die rood is.
Voorzitter: Ik vond deze discussie buitengewoon interessant, omdat niet
alleen de resistentieselectie, waar wij uiteraard allemaal vóór behoren te zijn,
aan de orde kwam, maar omdat men bang is, dat als men erin zou slagen een
ideaal of bijna ideaal, resistent ras te kweken, de bodem uit de markt zou vallen.
Ik geloof echter, dat wij ernstig moeten streven naar het volmaakte, wel wetend
intussen, dat het volmaakte niet naast de deur ligt en bij dit streven zal het
altijd de moeite waard zijn om ook in de ziektebestrijding voor 100 % naar het
volmaakte te streven. Dat wil niet zeggen, dat wij dit ook altijd bereiken zullen;
18

er zullen altijd weer nieuwe vijanden opstaan, waar wij tegen moeten strijden.
Iets anders, waar wij nog betrekkelijk weinig over gehoord hebben, is de kwestie
van de uitbreiding van de teelt van de appels in de laatste twintig jaar. Er is in
het kort iets gezegd over een situatie van overproductie, die men in een bepaalde
situatie zou kunnen krijgen en om door middel van de marktanalyse te komen
tot een meer rationele aanplant. Een zekere zelfbeperking is gewenst om niet op
den duur een zodanige opbrengst te krijgen, dat we de productie niet meer kunnen verwerken. Ik geloof, dat dit ook een belangrijk onderdeel is. Er zijn vanmorgen belangrijke gezichtspunten naar voren gekomen ook voor de veredeling.
Het lijkt mij toe, dat de zaak veel ingewikkelder is dan de veredeling van het
gewas alleen. W e hebben ook te maken met de veredeling van de teler, de
veredeling van de marktpositie en de veredeling van de consument in het richting geven aan hun smaak, aan de wijze van verhandelen enz.
Inmiddels is Dr G. de Bakker binnengekomen.
Voorzitter: Ik heet ook U, Dr de Bakker, hartelijk welkom in ons midden.
Summary
To what apple diseases is resistance most desirable1Ir P.Hus, Horticultural Advisory
Officer for Plant Diseases and Pests.
Resistance to diseases against which no effective control methods are known
is considered to be at least as important as resistance to diseases already controllable. This would make it possible to cut down the cost involved in combating diseases.
Four spraying programmes are discussed, costing Hfl. 913,—, 1097,—•,
1257,.— and 1226,— per hectare respectively. It is estimated that resistance to
scab would save Hfl. 390,—•, 540,—-, 686,— and 667,— in these programmes.
Resistance to woolly aphis and red spider would save Hfl. 150,— and 75,•—
per hectare respectively. Thus scab-resistance alone would be of great benefit.
During the discussion attention is drawn to the fact that in Germany much
progress has been made in breeding a scab-resistant apple. Mention is also
made of the part that vitamines C en K appear to play in the susceptibility to
night frosts.
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W e l k e eisen stelt de consument aan de appel en hoe kan
de consument meer rassenkennis worden bijgebracht?
(Summary p. 24)

door

Mevr. J. H. Duykers
(Commissie voor huishoudelijke' en gezinsvoorlichting,
Rotterdam)

Het eerste gedeelte van deze
inleiding is vrij moeilijk. Hoe weten wij welke appel de doorsnee
huisvrouw in Nederland wenst?
Hiervoor zou een groot opinieonderzoek nodig zijn.
Ik heb echter verschillende vrouwengroepen hierover gepolst en
verscheidene antwoorden gekregen. Ik kwam tot de conclusie, dat
de appel, die de huisvrouw graag
eet, aan de volgende eisen moet
voldoen:
mooi van kleur (niet groen),
zachtzuur, sappig, zachte schil,
gaaf en van middelmatige grootte.
Al deze wensen kunt U gemakkelijk begrijpen.
1. Mooi van kleur.
Een appel moet ook decoratief zijn. Het staat gezellig, het doet graag kopen
en 't geeft ook de indruk smakelijk te zijn.
2.
Zachtzuur.
Van zachtzuur houden de meeste mensen. Echt zuur kunnen maar weinigen
appreciëren en zo gaat het ook met zoete appelen. Toch geloof ik zelf, dat er
meer zoete appelen geteeld moeten worden, daar er veel mensen zijn, die alléén
zoete appels lusten en het enige bekende ras is Zoete Ermgaard.
3. Sappig.
Een sappige appel is nooit stug. Vandaar deze wens. Een stugge appel eet
moeilijker.
4. Zachte schil.
Een appel met een zachte schil behoeft niet geschild te worden. Het is prettig als je kunt volstaan met wassen. Vooral als de kinderen uit school komen,
moeten ze een appel kunnen grijpen en zo uit 't vuistje opeten. Als daar eerst
een mes en een bordje aan te pas moeten komen, wordt het veel te omslachtig
en daaraan hebben we in de tegenwoordige huishouding geen behoefte. Ik
spreek dan nog maar niet over kinderen, die nog te jong zijn om zelf te schillen.
Deze wensen liggen ten minste zo in een gedeelte van Rotterdam. In andere
plaatsen van Nederland kunnen de smaken weer anders zijn, maar ik vond
het toch wel belangrijk U dit even te vertellen.

5. Gaaf.
Een appel met brandvlekken of andere nare plekjes ziet er niet ooglijk uit.
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6. Middelmatige grootte.
Grote appels zijn schadelijk voor de huishoudportemonnaie en zijn vaak te
groot om in éénmaal opgegeten te worden. Ook laten ze zich niet gemakkelijk
op een schaal schikken.
De dames hadden 2 grieven tegen de huidige appelrassen, n.1.:
1. Er zijn appels met een grondsmaak.
2. De vettige schil van sommige appelrassen (b.v. Notarisappel).
Over deze grieven heb ik gesproken met de dames en hen verteld, dat die
grondsmaak in sommige bewaarplaatsen ontstaat ten gevolge van een te hoge
vochtigheid.
De vette schil van sommige appelrassen komt uit de appel zelf voort. Er zijn
appelrassen (o.a. Notarisappel), die een waslaag op de schil krijgen en daar
is niets aan te doen. De doorsnee huisvrouw kent al de appelrassen, die te
koop worden aangeboden, niet. Zij vraagt aan haar groenteboer ,,'n lekkere
handappel" of een ,,goede moesappel" en zij vermeldt niet welk ras ze wil
hebben. Dit is heel jammer, doch als de heren groenteboeren nu zelf de rassen
maar goed kenden, dan zouden zij de koopsters kunnen adviseren. Ook dit
laat dikwijls te wensen over. Een goede voorlichting, b.v. met behulp van een
filmstrip, aan de groenteboeren zou zeer nuttig zijn.
Toch stel ik mij voor, dat wij de huisvrouwen meer bekendheid kunnen bijbrengen op dit gebied, zodat zij zelf met kennis van zaken appels kunnen kopen. Het is niet alleen van groot belang dat de juiste appel op de juiste plaats
komt, maar het is ook van belang voor het huishoudbudget van de huisvrouw.
Als de groenteboer nu b.v. zegt: „Goudreinette van 30 of 50", zegt ze
prompt ,,50", zonder gekeken te hebben wat het verschil is.
De voorlichting aan huisvrouwen kan gegeven worden door middel van:
1. Kookcursussen, waarbij meer aandacht aan de verwerking van appels
moet worden besteed.
Het komt mij voor, dat de meeste huisvrouwen nog niet de smaak te pakken
hebben van b.v.: rodekoolsla met appel, hete bliksem, prei met appelmoes,
appelkoekjes enz. U weet het allemaal wel: iets wat eerst ,,'n nieuwigheidje" is,
wordt spoedig een gewoonte en zo is het ook met de menu's van de huisvrouw.
2. Er kunnen door vrouwenverenigingen praatmiddagen georganiseerd
worden, waar vouwbladen met appelrecepten besproken worden. De leidster
van deze praatmiddag moet dan de gerechten eerst zelf gemaakt hebben en ze
tijdens haar praatje tonen en er ook bij vertellen, hoeveel het gerecht kost. De
meeste huisvrouwen zijn visueel ingesteld; als ze 't maar eenmaal gezien hebben, komen ze er gemakkelijk toe, het na te maken. Ook kan op deze praatmiddagen gebruik gemaakt worden van de flanellograaf. De leidster kan dan
enige menu's samenstellen, waarin appels zijn verwerkt. (Spreekster toont de
aanwezigen hoe met de flanellograaf gewerkt zou kunnen worden, zie foto).
Ik zou willen voorstellen, dat het I.V.T. geld beschikbaar stelt voor het doen
vervaardigen van appelvoorbeelden voor de flanellograaf, zodat de voorlichting aan huisvrouwen doelmatiger en intensiever kan geschieden.
3. Door huisvrouwenavonden
te organiseren in samenwerking met de
N.F.O.
Wij hebben in Rotterdam reeds tweemaal zo'n avond gehouden en er waren
ongeveer 1000 vrouwen aanwezig. De dames waren verrukt over het gebodene
en over alles wat ze gezien en gehoord hadden. Er was een fruitstand, waar
geraden kon worden naar de namen van een aantal appelrassen. De prijzen,
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die verloot werden onder de goede oplossers, waren kisten met appels. Ook
kregen de dames elk een klein kartonnen doosje mee naar huis met 5 verschillende appels; op elke vrucht stond de naam van het ras gestempeld.
4. Door de radiopraatjes meer met appelrecepten te verluchten.
Ruim 51 % van de Nederlandse huisvrouwen, die naar de radio luisteren,
zetten ,,De Groenteman" aan; 36 % luistert naar ,,Koken en Kopen", terwijl
het K.R.O. Nieuws van de groente- en fruitmarkt 38 % van de huisvrouwen
trekt.
Positieve waardering.
De dames vinden genoemde uitzendingen in 't algemeen gezellig, goed,
aardig en leerzaam. Men blijft op de hoogte met de prijzen. Het noemen van
de prijzen blijkt van heel groot belang te zijn, want 28 c/c van de huisvrouwen
die luisteren, doen het om de prijs, 22 % omdat ze willen weten hoe gekookt
moet worden en 14 % luistert om de recepten.
Er zou in de genoemde rubrieken voor de radio vaker gesproken moeten
worden over het nut van de appel als voedingsmiddel en over de vele gerechten, waarin fruit en speciaal appels verwerkt worden. Af en toe zou medegedeeld moeten worden, welke rassen op dat moment aangevoerd worden, hoe
ze er uit zien, welke prijs men moet betalen en welke inwendige eigenschappen ze hebben.
5. Door middel van folders verspreiden.
Er worden reeds door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen groente- en fruitfolders onder het publiek verspreid. Hoe geschiedt de verspreiding
echter? Alleen de huisvrouwen, die in de groentewinkel komen, krijgen ze en
dan ook nog niet altijd. Ongeveer 10 % van de huisvrouwen herinnert zich de
folder; slechts enkelen lezen ze helemaal en bewaren ze. Een folder uitreiken
zonder meer, zal mijns inziens weinig helpen. Als deze folders verspreid zouden worden door middel van de voorlichtingsorganen en de Vrouwenverenigingen, zullen zij meer vruchten, in dit geval appels, afwerpen.
Mijne Heren, ik spreek de wens uit, dat wij een betere appelrassenvoorlichting zullen krijgen en dat binnenkort de groenteboer met een appeldiploma in
z'n zak loopt en de huisvrouw bij het kopen van appelen, de juiste namen zal
noemen en haar huisgenoten telkenmale zal verrassen met een smakelijk appelgerecht.
Discussie
De heer P. Blauw: U heeft gezegd, dat de groenteboeren vaak niet in staat
zijn om de huisvrouw voor te lichten. Ik betwijfel dit wel een beetje. Wij
hebben althans de indruk, dat sommige groenteboeren zich dommer houden
dan ze zijn als hen dit van voordeel kan zijn.
Dan wat die kwestie van de rassenkennis van de huisvrouw aangaat; ja,
daar mankeert nogal wat aan. Er is eigenlijk maar één ras in Nederland dat
ze allemaal kennen, nl. de Cox's. Als U in Amsterdam dan ook over de groentemarkt loopt, ziet U daar verschillende rassen aangeduid met namen als Cox's
Laxton en Cox's Allington. Deze groenteboeren maken bewust misbruik van
de algemeen bekende naam Cox's. Het is van belang, dat de huisvrouwen beter
worden voorgelicht over de rasnamen.
Ir A. Groot: Op een kort geleden gehouden vergadering van fruittelers en
fruithandelaren hebben we gesproken over de Goudreinette. Bij deze gelegenheid kwamen wij tot de conclusie, dat de Nederlandse jeugd geen Goudreinette
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meer eet en dat de smaak van de mensen zich van de Goudreinette zou afwenden. Dit is een zeer belangrijk probleem, ook in verband met de veredeling. En
daarom zou ik willen vragen: Is het inderdaad zo, dat oudere mensen de Goudreinette wel op prijs stellen, maar dat de waardering voor deze appel langzamerhand verdwijnt?
Mevr. } . H. Duykers: Inderdaad is het waar, dat de Goudreinette no. 2
stond en de Cox's no. 1, toen ik aan de huisvrouwen op verschillende bijeenkomsten vroeg, welke appels ze het lekkerste vonden. Het is ook zo, dat de
kinderen niet zo gemakkelijk grijpen naar de Goudreinette en wel naar de Cox's.
Oudere mensen — zo tussen de 60 en de 70 jaar — grijpen naar een Goudreinette, omdat dit een lekkere appel is en ook omdat deze iets vertrouwds
voor hen heeft. Ze hebben nooit anders geweten en ze vinden de Goudreinette
al sedert lang een smakelijke appel; de Cox's vinden ze ook wel lekker, maar
die is voor hen toch altijd nog weer min of meer een nieuwtje.
Voorzitter: Conservatisme speelt hier dus blijkbaar een grote rol.
De heer } . H. Rüger: Ik heb een huisvrouwenavond meegemaakt in Gorinchem en daar waren toen prima Cox's Orange, Jonathan, Winston enz. opgesteld. Later hoorde ik als reactie: Ja, dat was in het algemeen allemaal prachtig, maar die appels waren te duur voor de huisvrouwen! Ik meen, dat het een
zekere fout is, dat men alleen het allerbeste zou laten zien. Wij zouden ook
met appels moeten komen, die wel iets minder van kwaliteit zijn, maar die toch
goed smaken.
Mevr. } . H. Duykers: Het zou erg goed zijn als er óók goedkopere soorten
appelen getoond werden en dat er in een praatje iets verteld werd over de
rassen en de kwaliteiten en over het feit, dat je een andere kwaliteit met een
andere kleur kunt kopen, die lager in prijs is.
Dr O. Banga: W e hebben wel de gedachte gehad, dat wij moesten proberen
de huisvrouwen meer kennis bij te brengen over de fruit- en groenterassen.
Ziet U hier een weg voor? Ik heb de indruk gekregen, dat wij het be'ter niet
via de groenteboeren kunnen doen, zoals we aanvankelijk van plan waren.
De heer H. A. Offermans: Ik zou willen vragen wat het bezwaar is om de
appel in de cellophaan te verpakken, waarop de rasnaam staat.
Mevr. J. H. Duykers: In Amerika wordt veel fruit verkocht in een prachtige verpakking. De Hollandse huisvrouw weet, dat ze die verpakking ook moet
betalen en koopt ze daarom niet. Op de avonden, die wij georagniseerd hebben,
in samenwerking met de N.F.O., stond op elke appel de naam gedrukt. Dit
lijkt mij een veel goedkoper systeem.
De heer de Beaufort: Belangrijke hulpmiddelen bij de voorlichting aan huisvrouwen zijn de vrouwenbladen zoals: Het Rijk der Vrouw, Libelle, Beatrijs enz.
Mevr. J. H. Duykers: Inderdaad worden bladen als Libelle en Margriet
heel veel gelezen door de huisvrouwen. Maar het is daarbij meer om de verhaaltjes en om de prijsvragen begonnen dan om de recepten.
De heer ]. H. Rüger: De kring Geldermalsen is van plan excursies te organiseren in de kersentijd en deze t.z.t. uit te breiden tot de maanden Augustus
en September om de dames ook in kennis te brengen met het fruit, dat in die
tijd rijp is. Ook hiervan gaat een stimulerende werking uit.
Voorzitter: Het begint dus allemaal wel te groeien.
Mevr. ]. H. Duykers: Wij hebben in Rotterdam ook afgesproken met de
Kring Zuid-Holland van de N.F.O., dat we in de maanden September en
October uitstapjes zullen maken in autobussen, waarbij wij de boomgaarden
zullen bezoeken.
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Summary
W h a t does the consumer expect of an apple and how can he be made more „varietyminded"? Mrs. J. H. Duykers, Advisory Committee on Domestic Affairs.

The average housewife likes apples to have a fine colour, a soft peel, to be
slightly acid, succulent, sound and of medium size. Children often do not like
to peel their apple and mother has not always the time to do it. Most housewives cannot distinguish between the varieties of apple offered them. Many
retailers are either unable to give the required advice or are unwilling to do so.
Housewives could be made more ,,variety-minded" by dealing with the
subject in cookery classes, women's gatherings arranged by the Netherlands
Fruitgrowers Association, and in radio talks for housewives.
Any folders on the subject should be distributed through the advisory services and the women's associations.
Not only high quality apples but also those slightly inferior in quality should
be shown at exhibitions, demonstrations and similar functions.
During the discussions many members pronounced themselves in favour of
stamping the variety names on apples that are offered for consumption on
such occasions, whether against payment or not. The Dutch housewife does not
care for luxury wrappings.
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Gewenste sortimentsverbetering met het oog op de verwerking van appels
(Summary p. 31)

door

Ir A, K. Z w e c d e
(Directeur van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten)

Ter inleiding van dit onderwerp zal ik eerst met U nagaan welke rol de
verwerkende industrie speelt bij de afzet van appels en daarna welk aandeel
appels hebben in de verwerkende industrie.
Het antwoord op deze beide vragen is namelijk in sterke mate bepalend in
hoeverre het zin heeft moeite te doen voor sortimentsverbetering met het oog
op de verwerkende industrie. Als de teler weinig afzet naar deze industrie, zal
hij ook weinig geneigd zijn om wijzigingen in het sortiment aan te brengen
in het belang van laatstgenoemde.
Wanneer de appel voor de verwerker van ondergeschikt belang mocht zijn
dan zal deze zich aan sortimentsverbeteringen weinig gelegen laten liggen.
Na behandeling van deze vragen wil ik met U nagaan voor welke doeleinden,
voor welke producten de appel in de industrie gebezigd wordt en U daarbij
zeer beknopt enkele van de belangrijkste technologische bewerkingen noemen.
Op directe moeilijkheden, welke de fabrikant daarbij als gevolg van rasseneigenschappen ondervindt, ga ik niet in, aangezien dit door de volgende spreker
zal worden behandeld.
W e l zou ik aan de hand van gegevens, voorzover die mij bekend zijn, een
voorzichtige speculatie willen wagen over de richting waarin de verwerking
van appels zich in de naaste toekomst wellicht zal gaan ontwikkelen.
Daarbij aansluitend mogen dan enige algemene suggesties worden gedaan
over wenselijke verbeteringen in de eigenschappen van appelen, welke met
deze veronderstelde ontwikkeling verband zouden houden.
Ten slotte kan misschien een enkel voorbeeld uit de erfelijke achtergrond,
waartegen de eigenschappen zich afspelen, Uw belangstelling wekken.
Uit de wijze waarop ik U hier de inhoud van hetgeen ik ga bespreken geschetst heb, zult U wel begrepen hebben, dat ik mezelf zeker niet inbeeld het
laatste woord over dit onderwerp te kunnen zeggen. W a t volgt moet niet
anders beluisterd worden dan als enige persoonlijke en aanvechtbare bespiegelingen verbonden aan bestaande feiten.
Welk aandeel heeft de verwerkende industrie in de afzet van appels en
welk aandeel heeft de appel in de verwerkende industrie.
Een oordeel hierover kan men zich uitsluitend verwerven aan de hand van
statistische cijfers. De vraag is welke maatstaf gekozen moet worden, de gewichtshoeveelheden of de geldelijke omzetten. Ik ben geneigd om te besluiten
dat de laatstgenoemde voor mijn verdere betoog de nuttigste zou zijn. Jammer
genoeg staan mij hierover echter geen betrouwbare gegevens ter beschikking.
De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek verschaffen ons
het nodige materiaal om vergelijkingen te kunnen maken. Als basis nam ik de
twee seizoenen 1949/50 en 1950/51 en daaruit het gemiddelde.
De gegevens worden vermeld in tabel 1. Daarbij worden geen absolute bedragen opgegeven maar procenten, verhoudingsgetallen dus, omdat deze illustratiever zijn ter vergelijking.
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Om evenwel de gedachten te bepalen over de hoeveelheden waarover het
hier gaat zij vermeld, dat in 1949/50 een hoeveelheid van 25.000 ton appels
werden verwerkt en in het volgende seizoen 35.000 ton.

Tabel 1. Gemiddelde aanvoer en verwerking van fruit gedurende de seizoenen 1949/50 en 1950/51 op basis van de gewichtshoeveelheden.

soort

aardbei
appel
bes, kruis
rood -|- wit
zwart
druif
framboos
kers
meloen
peer
perzik
pruim

aanvoer per
soort, uitgedrukt in %
van de totale
fruitaanvoer

verwerking
uitgedrukt in
% van de aanvoer per soort

verwerking
uitgedrukt in
% van de
totale
fruitaanvoer

verwerking
per soort
in % van
totaal verwerkt

3.3
54.1
0.5
1.4
0.7
3.1
0.6
2.8
1.3
27.1
0.5
4.6

68.3
10.4
26.9
60.9
97.3
1.8
91.8
29.8
0.7
2.2
3.0
16.7

2.25
5.63
0.13
0.86
0.63
0.05
0.61
0.83
0.01
0.58
0.01
0.76

18.1
45.6
1.1
6.9
5.1
0.4
5.1
6.7
0.1
4.7
0.1
6.1

12.35

100.0

100

Uit de cijfers van tabel 1 blijkt wel dat de appel de grootste hoveelheid
vormt van alle aangevoerde fruitsoorten op de veilingen; nl. 54.1 % van alle
aangevoerde kilogrammen. Het gedeelte dat hiervan naar de verwerkende
industrie verdwijnt is slechts ruim 10 % van de aanvoer. De teler van appels
zal daarom bij de beoordeling van zijn sortiment geneigd zijn meer aandacht
te besteden aan de wensen van de afnemers, die de appels voor de verse consumptie of de verse export afnemen, dan aan de wensen van de afnemers van
industriële zijde. Voor de fabrikanten is het echter zo gelegen dat 45 % van
het gewicht van alle verwerkte fruit uit appels bestaat en dat deze vruchtsoort
met dit percentage verweg aan de spits staat. Zijn opvolger de aardbei komt
pas met 18.0 % aan bod.
Geheel anders ligt de situatie bijvoorbeeld bij frambozen en zwarte bessen
die voor respectievelijk 92 en 97 % naar de industrie verdwijnen maar die
daar tezamen slechts ruim 10 % van de totaal verwerkte hoeveelheid vruchten
vertegenwoordigen.
Wij zouden het ook zo kunnen formuleren: bij de appel is de verwerker afhankelijk van hetgeen de teler wil met zijn sortiment; bij de framboos en de
zwarte bes is het omgekeerd en is dus de teler afhankelijk van eisen die de
verwerker aan het sortiment wil stellen.
De verhoudingen worden voor de appel nog ongunstiger indien de geldelijke bedragen als basis zouden worden gekozen.
Zoals reeds is opgemerkt kan dit bij gebrek aan gegevens niet nauwkeurig
geschieden maar ik wil toch een benadering maken.
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Tabel 2. Gemiddelde prijzen der aan de veiling aangevoerde hoeveelheid berekend over de jaren 1950, 1951 en 1952 afgerond op centen per
kilogram.
aardbei
appel
bes, kruisrood + wit
zwart
druif
framboos
kers
meloen
peer
perzik
pruim

87 et
20
34
35
76
96
66
46
29
18
96
21

Indien wij op financiële basis wederom de vergelijking maken tussen de appel,
zwarte bes en framboos, dan ontstaat met gebruikmaking van de cijfers uit
tabel 2 het volgende overzicht der verhoudingen in de verwerkende industrie:
appel
op basis van het gewicht
op basis van de gemiddelde prijs

framboos

9
2.7

zwarte bes
1.2

Bovendien verliest de appel dan zijn eerste plaats, welke hij moet afstaan
aan de aardbei.
Daarbij moeten wij bedenken dat de uitkomst zelfs dan nog voor de appel
geflatteerd uitvalt, want het is zeker dat de verwerkende industrie nimmer
appels betrekt tegen de gemiddelde prijs van de gehele appeloogst.
Een berekening voor het jaar 1952 levert een overzicht op zoals weergegeven in tabel 3.
Tabel 3. Veilingaanvoer per sortering (1952).

Extra Standaard
Standaard
Huishoud
Keukenkwaliteit
Val, Stip, Kroet

o/
/o

gem. prijs
gld/100 kg

1
14
47
21
17

36.85
28.58
21.14
13.26
5.~

100

17.93

Hierbij moeten wij bedenken dat de conservenindustrie, die in 1952 van de
aanvoer 9 % afnam, de appels uitsluitend betrok uit de categorie keukenkwaliteit, val, stip en kroet.
Ik veronderstel nu maar eens dat 4 % uit de sortering keukenkwaliteit kwam
en 5 % uit val, stip en kroet; wij kunnen dan de percentages splitsen en vinden na vermenigvuldiging met de bijbehorende gemiddelde prijzen de geldelijke
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verhoudingsgetallen, welke wij ook weer in procenten kunnen uitdrukken teneinde een vergelijking te maken. (Zie tabel 4).
Tabel 4.
volgens gewicht
Sortering 1952

volgens prijs

naar
verw.
ind.

naar
verw.
ind.

!
Extra Standaard
Standaard
Huishoud
Keuken
Val, Stip, Kroet

1
14
47
17
12

4
5

^__
91

^_^_
9

i

2
22
55
13
3

'

^_-_
95

!

3
2
5

-

Uit een en ander blijkt dus dat de appel kwantitatief gesproken in de verwerkingsindustrie een belangrijke rol vervult, doch dat hij financieel bezien
van minder belang is.
Voor de teler is van belang dat de verwerker het ondereinde van zijn kwaliteitssorteringen kan opvangen en zodoende enigszins stabiliserend kan werken op de prijzen der betere sorteringen. De directe inkomsten uit verkoop aan
de industrie zijn echter nogal gering in vergelijking tot de andere bronnen
waaruit de teler van appels zijn baten vindt.
Ik meen dus uit deze gegevens te kunnen besluiten, dat wensen tot sortimentsverbetering wèl van de industriële kant kunnen genoemd worden, maar
dat de teler er zeker niet toe zal overgaan om zijn sortiment te veranderen
ten einde de verwerker te gerieven indien daarbij tevens niet veel andere voorwaarden vervuld zijn.
Het zoeken naar een zuiver fabrieksras zou alleen dan enige zin kunnen
hebben indien het zodanig hoge opbrengsten zou leveren, dat de vruchten
tegen een zeer lage kilogramprijs kunnen worden geleverd. En wanneer dit al
mocht gelukken dan blijft nog de vraag of de productie al spoedig niet zó
groot zou worden, dat de industrie toch geen afzetmogelijkheid voor de eruit
bereide producten zal kunnen vinden. Het zoeken naar fabrieksrassen lijkt me
dus voor ons land geen zin hebben. Trouwens dit blijkt ook al wel uit het
verschijnsel, dat reeds bestaande fabrieksrassen als Bramley's Seedling, Franse
Zure, Bellefleur en andere uit de lijsten voor aanbevelenswaardige rassen
successievelijk verdwijnen. Er zit voor de telers te weinig perspectief in.
Wanneer iemand zich dus aan het telen van nieuwe appelrassen wil
wagen dan zullen dit in de eerste plaats consumptierassen moeten worden.
Maar, omdat elke appelteelt nu eenmaal val, keukenkwaliteit en kroet oplevert,
die naar de verwerkende industrie zullen dienen te gaan, verdient het aanbeveling om behalve aan de eigenschappen voor de verse consumptie ook aandacht te geven aan die voor de verwerking,
Tot welke producten kunnen appels worden verwerkt?
Het schema geeft hiervan een beeld. Wij kunnen daarbij drie hoofdgroepen
onderscheiden namelijk:
a. producten vervaardigd uit het sap;
b. producten vervaardigd uit het vlees;
c. producten vervaardigd uit de resten.
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Vanzelfsprekend zijn voor ieder product bijzondere voorwaarden en normen
te noemen waaraan de grondstof moet voldoen om bij de bereiding geen moeilijkheden te geven. Hierop ga ik echter niet verder in, omdat ik aanneem dat
de volgende spreker dat zal doen.
W è l mag ik hieraan de opmerking verbinden dat in de laatste paar jaren
een veelbelovende opleving valt waar te nemen in twee producten als gevolg
van toegenomen exportmogelijkheden. Deze zijn de solid packed appels, het
appelsap en het appelsapconcentraat.
Onder solid packed apple slices verstaat men geschilde en van klokhuizen
ontdane appelpartjes (meestal 8ste partjes) die met zeer weinig opgietvloeistof
in blik zijn geconserveerd. Zij vinden toepassing bij de bereiding van „applepie"
in de Angelsaksische landen. Van het product wordt verwacht dat het niet gemoesd is, maar dat de partjes nog heel gebleven zijn na de sterilisatie. Buitendien moet het product voldoende aromatisch zijn. Het verbruik van dit artikel
is in Engeland en Amerika zeer groot. In Amerika verdwijnt 4 °/c van de appeloogst langs deze weg. Als gevolg van de hoge overlandtransportkosten en de
hoge arbeidslonen in de Verenigde Staten is het voor ons land mogelijk om
daar concurrerend op de markt te komen met dit artikel, onder voorwaarde
natuurlijk dat de kwaliteit onberispelijk is en dat ons geen protectionistische
belemmeringen in de weg komen.
Zowel voor dit product als voor vrijwel alle andere appelproducten kan
worden gezegd, dat voor verwerking een minder rijp stadium gewenst is dan
voor de verse consumptie. Toch moet het aroma goed zijn. De fabrikant is
dikwijls een afnemer van val, vooral als najaarsstormen er voor gezorgd hebben dat er veel van deze sortering wordt aangevoerd. Meestal is de val van
onze consumptierassen nog onvoldoende op smaak. Wanneer het mogelijk zou
zijn om door kwekersarbeid een goed consumptieras te winnen, dat aromatisch
wordt voordat het rijp is en voldoende zacht voor de consumptie, dan wordt
daarmede een ras gecreëerd dat bepaalde voordelen biedt voor de verwerkende
industrie. Zo'n ras zou een grotere economische bedrijfszekerheid bieden. Het
is al wel gebleken, dat de verschillende rijpheidsverschijnselen zich niet bij alle
bestaande rassen in dezelfde volgorde voordoen.
De bewaarbaarheid van een ras is eveneens van belang voor de verwerker.
Mathot geeft in zijn dissertatie een bespreking van literatuurgegevens betreffende het verband tussen erfelijke aanleg bij appelen en hun vitamine-C
gehalte.
De daarin bijeengebrachte feiten haal ik hier aan als illustratie van de mogelijkheden, welke veredelingswerk bieden ter verhoging van gehalte aan bepaalde bestanddelen bij appelen.
Het chromosomen grondtal van de appel is 17. De gekweekte appels zijn
di- en triploïde rassen. Volgens de moderne opvattingen is de diploïde appel
een polysomatische allotetraploïd. De triploïden zijn dus secundaire polyploïden. De chromosomenformule van de haploïde appelcel kan worden weergegeven met A A A B B B C C C D D E E F F G G . Alle genen komen dus haploid minstens in tweevoud, sommige in drievoud voor. Gemiddeld blijkt het vitamine-C
gehalte van triploïde rassen hoger te liggen dan van de diploïde.
Het hoogste ascorbinezuurgehalte is gevonden in de Witte Wintercalville.
Bij de gekweekte rassen komen geen tetraploïden voor, wèl bij de botanische
soorten.
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Tabel 5.
chromosomengetal
volgens Nebel
Malus glaucescens Rehd
coronaria Mill
prunifolia Borkn
soulardii Brit
Scheideckeri Zabel
yunnanensis Sehn
floribunda Sieb
ioensis Brit
„ Sieboldi Rehd?
baccata Borkh

68
68
51
34
34
34?
34
34
34
34

vitamine-C gehalte
in milligrammen per 100 g
91
74
37
34
23
20
19
11
12
7

Ter verkrijging van een appelras met hoger C-gehalte zou gedacht kunnen
worden aan een kruising van de vitamine-C rijkste gekweekte rassen, bijv.
Witte Wintercalville, Ribston Pippin, Goudreinette, Bramley's Seedling en
Blenheim met de tetraploïde malus glaucescens.
Vermoedelijk zal een tetraploïd ras, dat verbetering van het vitamine-C
gehalte oplevert, ook tot de betere bewaarrassen behoren. Samenvattend kan
het volgende gezegd worden.
De industrie zal zijn aangewezen op val en keukenkwaliteit van consumptierassen.
Het zoeken naar speciale rassen voor de verwerkende industrie heeft waarschijnlijk voor ons land geen zin. Er zijn reeds zulke rassen: Franse Zure en
Bramley's Seedling, maar de teler beschouwt deze thans reeds als minder aanbelevenswaardig.
Een kweker van nieuwe appelrassen kan worden aanbevolen om in de eerste
plaats te letten op de eigenschappen voor verse consumptie, doch daarbij tevens
te zoeken naar die rassen, welke de eigenschap bezitten om voordat zij consumptierijp zijn reeds een hoog gehalte aan aromatische en andere voor de
verwerking belangrijke bestanddelen te vertonen.
Discussie
Ir A. K. Zweede: Ik zou nog willen onderstrepen, dat U zeker niet uit mijn
voordracht de conclusie moet trekken dat ik meen, dat elke afval geschikt is
voor de verwerkende industrie; dat is zeer zeker niet het geval. Ik weet welke
mening er in telerskringen heerst.
It P. Hus: Hoe vindt U zoete most? Als men dat mij vroeg, dan zou ik zeggen: Hm, Hm! Ik zou het wat lekkerder willen hebben. Mijn vraag is nu: is er
niet een ras te telen met een zeer hoog gehalte aromatische stof, dat geschikt
zou zijn voor zoete most en waardoor die most lekkerder wordt en het gebruik
daarvan toeneemt.
Ir A. K. Zweede: Als ik hierop antwoorden mag dan geef ik mijn persoonlijke mening. Ik geloof niet, dat wij de juiste weg op zouden gaan wanneer
wij, gezien de constellatie van de Nederlandse fruitteelt en de Nederlandse
tuinbouw, de teelt van most-appelen als zodanig hier zouden invoeren. W a n neer men ziet hoe mostappelen in Frankrijk en in Engeland geteeld worden,
dan vraag ik mij toch af, of onder de Nederlandse omstandigheden het een
teelt zou zijn, die rendabel zou kunnen zijn voor de Nederlandse fruittelers.
Ik meen dit ernstig te moeten betwijfelen.
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Verder geloof ik wel, dat er met het bestaande assortiment misschien wat
in zit. Ik ben hiertoe wel geneigd, mede door hetgeen Mevr. Duykers gezegd
heeft, over de zoete appels. Ik geloof wel degelijk dat het van belang is voor
Nederland om wat meer aandacht te besteden aan het telen van zoete appels.
Er zit ook wat in voor de verwerkende industrie om van zoete appels most te
maken, die in de smaak van de heer Hus en, ik denk ook van vele anderen valt.
Dr O. Banga: Ik zou wel eens iets willen horen over appelgebak! Apple-pie
gaat er elders zo goed in. Alleen in Limburg kennen wij dit in de vorm van
de Limburgse vlaai. Massa's mensen, die ik er wel eens naar gevraagd heb,
zijn het roerend met me eens, dat zij graag iedere dag appelgebak zouden
eten als ze dat maar konden krijgen. Ik zou dan Mevr. Duykers willen vragen:
Kunt U niet iets doen, waardoor deze mogelijkheid meer onder ogen van de
huisvrouwen wordt gebracht. In Amerika kan men volop apple-pie krijgen en
iedereen is er gek op en hier kun je op dat gebied alleen in Limburg de Limburgse vlaai krijgen.
Mevr. } .H. Duykers: Inderdaad zou dit van belang zijn. De Bellefleur leent
zich daartoe ook bijzonder goed. Het lijkt mij echter wel een beetje moeilijk van
de huisvrouwen te eisen, dat ze thuis appelgebak maken. In de restaurants kan
men het gemakkelijk krijgen, maar de heren gaan meestal uit eten en de dames
bijna nooit!
Hoe dan ook, ik geloof zeker, dat men door voorlichting aan de huisvrouwen
deze appelgebaksoorten kan propageren, zodat dit gerecht wat meer gemaakt
wordt.
Ir A. K. Zweede: Ik ben het volkomen met de heer Banga eens. Het heeft
mij gespeten, dat bij al die toetjes, die ik gezien heb, gelatine-pudding stond;
dat had appelgebak moeten zijn! U kunt de appel hier altijd gebruiken. Er is
door de Nederlandse Fruittelersorganisatie, in samenwerking met het Station
voor Bakkerij en Maalderij en het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten, een actie ondernomen om de grote bakkers voor appelgebak te interesseren. Deze bakkers zouden eenvoudig appelgebak moeten
maken, zodat die betrekkelijk goedkoop in de winkels te krijgen is.
De Voorzitter: De heer Zweede onthult ons hier een geheim. Ik kan U
overigens verzekeren, dat appelgebak een heerlijk gerecht is, dat in Amerika
zeer veel genuttigd wordt. Wanneer iemand er goed uit ziet, gebruikt men in
Amerika een gevleugelde uitdrukking: He is in apple-pie condition!
Summary
Desirable improvements in apple varieties with respect to their culinary and processing
qualities. Ir A. K. Z w e e d e , Director of the Institute for Research on Storage and
Processing of Horticultural Produce.

The quality of an apple plays an important part in the processing industry,
though from a financial standpoint quality is of secondary importance.
It is in the interests of the grower that the processing industry takes apples
of an intermediate quality, thus exercising a somewhat stabilizing effect on
prices.
There would only be some point in searching for mere processing varieties
if such varieties were to produce yields high enough for the fruits to be supplied
at a very low price per kilogram. However, the selling position of varieties that
are only fit for processing is insecure, as has already become evident for
varieties like Bramly's Seedling, Franse Zure and Bellefleur.
Growers are recommended to consider in the first place properties for table
use, and to combine them as much as possible with properties which have a
favourable influence on the processed products.
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Practische moeilijkheden bij de verwerking van het huidige
appelsortiment
door
(Summary p. 35)

J. J. M. Taminiau
(N.V. Conservenfabriek Taminiau)

Teneinde deze vraag te beantwoorden wil ik met
U nagaan welke factoren de verwerking van de
appel beïnvloeden.
De concurrentie in binnen- en buitenland dwingt
de fabrikant naar goedkope grondstoffen uit te
zien. De indruk wordt gewekt, dat het publiek op
het ogenblik meer naar de prijs dan naar de kwaliteit kijkt.
Welke appels komen in aanmerking voor verwerking?
Uit het vorige punt volgt automatisch, dat het
merendeel zeer goedkoop moet zijn. In het algemeen zijn deze soorten minder geschikt als tafelfruit. Helaas is destijds de benaming „Fabriekskwaliteit" ingesteld, welke echter vervangen werd door „Keukenkwaliteit",
doch ook deze benaming achten wij niet juist.
Er zullen inderdaad fabrieken zijn, die slechte grondstoffen gebruiken, maar
hiervan is nooit iets goeds te maken.
De appels, welke veel worden gebruikt voor speciale producten, worden in
rassenlijsten beschreven als ouderwetse appels met verschillende eigenschappen en gebreken, b.v. Franse Zure, Ossekoppen, Brabantse Bellefleur en Keswick Codlin. Niemand zal dergelijke rassen nog weer gaan planten.
Alle vernieuwingen en verbeteringen worden toegepast om beter tafelfruit
te krijgen, men vergeet echter de soorten, welke voor de fabrieken nodig zijn.
Om op de wereldmarkt te kunnen concurreren moet men o.a. de loonfactor
zo klein mogelijk maken. Nu zijn er producten zoals b.v. Sliced Apples, welke
zeer arbeidsintensief zijn, met gevolg, dat op dit product hoge lonen drukken.
Indien de appel een zodanige vorm had, dat ze machinaal te verwerken zou
zijn, zonder dat men veel wegsnijdt, zou dit een grote verbetering betekenen.
Inderdaad worden niet alle appels voor de verwerking geschild, maar bij de
producten als Sliced Apples en Appelmoes is dit toch wel noodzakelijk.
Bij machinaal schillen komen ook andere moeilijkheden naar voren, speciaal
wat de vorm betreft. De Franse Zuren en de Bramley hebben te grote afgeplatte vlakken. De Ossekop en Oude Wijven zijn weer te groot van omvang.
De beste maten liggen tussen 65 tot 85 mm. Zeer geschikte appels om te schillen zijn b.v. Bellefleur, Schone van Boskoop en Lemoen-appel.
Waarom zou door kruisingen niet een ideale appelvorm te creëren zijn? Het
chemisch schillen zou een ware oplossing worden, indien dit een appel gaf met
een glad oppervlak alsof ze geschild was.
Een andere moeilijkheid is het klokhuis. Indien deze steeds een bepaalde
diameter zou hebben en op een bepaalde plaats centraal in de appel zou zitten,
zou men machinaal iets kunnen bereiken zonder te veel vruchtvlees weg te
snijden.
Klokhuizen verwijderen geeft in het algemeen gesproken veel verlies. Zou
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het niet mogelijk zijn door vergaande degeneratie een zaadloze appel te kweken? Deze moet dan ook geen zaadlijsten hebben, zoals sinaasappels en mandarijnen, ook wel seedless kunnen zijn.
Het moment van oogsten en de methode van bewaren is zeer verschillend.
Wanneer men op dezelfde dag appels koopt, dan kan men per soort zeer verschillende rijpheidsstadia ontdekken, daardoor ziet men geel- en groenachtige
vruchten door elkaar.
Ook op dit gebied zal de voorlichting nog veel kunnen verbeteren.
De grootte van de appel speelt ook een rol in het rendement. De kleinere
zijn onvoordelig, omdat naar verhouding het schilpercentage en klokhuispercentage groot is. Dit kan een rendementsverschil geven van 10 c/c. De Bellefleur is hierdoor minder geschikt omdat deze een laag rendement geeft.
Een andere moeilijkheid, welke bij verschillende appels naar voren komt, is
de bewaarstip. Het bruine puntje, van buitenaf niet waarneembaar, vertoont
zich onder de schil als een bruine vlek. Dit sponsachtige weefsel laat bij verwijderen een put achter, welke een afmeting kan hebben van een centimeter
doorsnede. Dit is voor het product een schoonheidsfout. Het zou voor de industrie zeer aangenaam zijn, wanneer door betere bewaar- en/of cultuurmethoden deze bewaarstip werd voorkomen.
Appels, welke niet geschild behoeven te worden, maar waar wel de kelk- en
steelinplanting weggenomen wordt, hebben deze inplantingen vaak zeer diep
liggen b.v. Golden Delicious. Bij het uitsnijden gaat veel verloren. De Keswick
heeft dit nadeel b.v. niet.
Een onoverkomelijke moeilijkheid is de smaak, welke de appel krijgt door
bespuiten met H C H (Hexachloorcyclohexaan). Ir Zweede heeft hierover in
zijn publicatie No. 37/1953 reeds voldoende geschreven.
Prof. Reith heeft een bepalingsmethode gegeven, welke voor een bedrijfslaboratorium hanteerbaar is, maar daarmede is het euvel nog niet weggewerkt,
want wij blijven HCH-verwijdering als een onmogelijkheid beschouwen. Een
bepalingsmethode te hebben, is zeer belangrijk, maar de bepaling kan pas dan
worden uitgevoerd, wanneer het fruit gekocht is.
Voor moesappels geven
wij de voorkeur aan een
stevige, taaie, kleurloze
schil zonder schurftvlekken of zwarte korstjes.
De kleur van 't vruchtvlees is voor de appelmoes van groot belang.
Appelmoes moet blank
zijn met een iets gele
(crème) tint. De moes
mag niet wit zijn, maar
ook niet geel. Het assortiment, waarmede dit bereikt kan worden, is niet
groot nl.: Lemoen-appel
en de Schone van Boskoop (Goudreinette). Ossekoppen geven een grauwe kleur; Brandley's zijn
te wit en de Keswick's
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geven een groen-witte, de Sterappel een rose kleur. De smaak moet aromatisch
zijn; het vruchtvlees een hoog suikergehalte hebben en een hoog percentage
onoplosbare vaste stof bevatten, verder mag het niet te waterig zijn zoals de
Jacques Lebel en Bramley.
Als onoplosbare vaste stof zijn voor diverse appels getallen gevonden variërend tussen 1.2 — 1.8 % met een oplosbare vaste stof van 10.6 t/m 14.6 %.
Door menging kan een goede appelmoes verkregen worden, maar dat brengt
moeilijkheden met zich mee.
Voor pectine en pulpbereiding moet de schil als bij moesappels zijn en verder moet de appel een gladde structuur, een blanke kleur, een hoog suikergehalte, hoge geleergraad met een hoog pectinegehalte hebben. In de publicatie
No. 29/1953 van Ir J. J. Doesburg wordt o.a. genoemd: Allington Pippin,
Transparente de Croncels, Newton Pippin en Calville Lesans. De vraag is
echter: waar zijn deze appels in grote partijen te krijgen? W o r d t pectine gewonnen uit de perskoek van de sapbereiding, dan is de vraag of deze appels
zich lenen als sapappels. Bij deze methode moet de pectine van die kwaliteit
zijn, dat zij niet in het sap oplost, maar in de perskoek achterblijft.
Wijn en sap eisen blanke, saprijke, aromatische appels met een hoog suikergehalte en een schil, welke geen kleur afgeeft.
Blank vruchtvlees, stevige, taaie celstructuur, kleine klokhuizen, geen bewaarstip en goede vorm om machinaal te schillen zijn nodig voor de bereiding
van Sliced Apples. Kleur en consistentie zijn maatgevend. De gele kleur van de
Bellefleur is minder geschikt. Het blanke vruchtvlees van Franse Zuren en
Bramley is uitstekend. De consistentie, welke gewenst wordt, bereikt de appels
tijdens hun rijpingsproces. De tijd, dat ze deze hardheid behoudt, is echter
vaak te kort. Aangenaam zou het zijn, wanneer de bruikbare consistentie over
een langere tijd bewaard kon blijven.
Men ziet nu, dat de Conservenindustrie volop peren verwerkt, terwijl daarentegen de Bramley en Bellefleur haar juiste „moment" hebben.
De consistentie moet stevig zijn. De appelparten, ± IJ/! cm dik, worden
gedurende korte tijd in bijna kokend water geblancheerd, daarna gesteriliseerd.
Na deze behandeling moet het afzonderlijke appelstukje nog volkomen hanteerbaar zijn d.w.z. zij moeten met de hand op een taartbeslag gelegd kunnen
worden zonder te vermoezen of te breken. Daarna wordt het beslag met de
stukjes appels erop tot een ,,Pie" gebakken in een oven gedurende ± 3 kwartier. De vorm van de schijfjes moet na het bakken nog duidelijk zichtbaar, doch
geheel zacht zijn.
Voor appelstroop moet het fruit een hoog suikergehalte hebben en gezond
zijn.
Conclusie:
In het algemeen zullen de normen, die de fabrikanten aanleggen, zeer verschillend zijn. De een zal veel Goudreinetten gebruiken en de ander Lemoenappels of Ossekoppen. W e e r anderen gebruiken alles door elkaar. Daardoor
is het zeer moeilijk bepaalde richtlijnen te geven. Iedere fabrikant zal zijn
eigen mening hebben, ook al als gevolg van de methode van verwerking.
Het zou dienstig zijn een studie-commissie in het leven te roepen, welke
nagaat, welke appelsoorten het meest geschikt kunnen worden geacht voor de
verschillende producten. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met
de prijsverhoudingen. De kwekers zullen meer voelen voor tafelfruit, dat
uiteraard meer opbrengt dan appels, welke misschien evenveel werk vragen
en welke minder goed betaald worden.
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Misschien zijn er factoren, welke wij niet kennen, waardoor een dergelijke
teelt toch nog lonend is.
Wij kunnen dus vaststellen, dat de verwerker zich heeft aangepast aan het
sortiment. Elk product wordt gemaakt, doch niet van de ideale appel. De verwerker is niet meer de reinigingsdienst, die al het onbruikbare tafelfruit moet
verwerken. Hij stelt zijn eigen eisen en heeft zijn eigen verlangens.
Discussie
Voorzitter: De heer Taminiau heeft gesproken over een studiecommissie.
Dit kan, dunkt mij, een heel eenvoudige commissie worden, omdat deze niets
anders heeft te doen dan wetenschappelijk na te gaan, hoe men tot de wijze
van doen is gekomen, zoals wij die in de practijk vandaag aantreffen.
Het is mij opgevallen, dat de heer Taminiau de nadruk gelegd heeft op de
oude appelrassen. Deze worden langzamerhand door nieuwe rassen verdrongen, terwijl de heer Taminiau, als man uit de practijk, aan verschillende van
die oude rassen toch een bijzondere waarde toekent. Ik geloof, dat het gewenst
is, dat de veredelaars letten op de goede eigenschappen van de oude appelrassen. Ook al hebben die oude rassen misschien meer nadelen dan de nieuwe.
W e zullen de goede eigenschappen van de oude rassen niet verloren mogen
laten gaan. Wij zullen voorzichtig moeten zijn met nieuwe rassen en eerst de
oude moeten analyseren en nagaan wat hun waarde is voor alle soorten van
verwerking.
Summary
Practical difficulties in processing present-day apple varieties. Mr. J. J. M. Taminiau,
Director of the Processing factory „Taminiau".

In modernizing fruit growing the requirements of the processing industry
are not always sufficiently taken into account.
A round shape, a small centrally placed core, even ripening, absence of
storage flecks, and shallow stem and calyx cavities are important characteristics of apples for processing.
Cooking apples should preferably have a firm, tough, colourless and sound
peel.
The colour of apple-sauce is of great impertance, it should be clear (off
white) with a yellowish tinge. Among present-day apples Goudreinette and
Lemoen produce the best apple-sauce.
A variety has to meet special requirements if used for the manufacture of
pectin, pulp, wines, juices of for the production of sliced apples.
It would be useful to examine closely the requirements which apples destined
for various purposes have to meet. The favourable characteristics of old
varieties which are no longer cultivated should not be allowed to disappear.
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Conclusie
(Summary p. 39)

door

Ir A, S. de Bruyne
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)

W e hebben vandaag gehoord aan welke eisen een
eventueel nieuw ras zal moeten voldoen.
Het doet me genoegen U aan de hand van het gesprokene iets te mogen vertellen over de wijze, waarop het I.V.T. tracht het gestelde doel ,,de verbetering
van het bestaande rassensortiment" te verwezenlijken.
Om te beginnen worden hiertoe door ons regelmatig nieuwe, veelbelovende rassen uit het binnenen buitenland verzameld en op onze proeftuin ,,de
Santacker" te Eist uitgezet.
Hieruit worden de beste geselecteerd en deze worden dan later, in samenwerking met de Ned. Heide
Mij, de Rijkstuinbouwconsulenten en vele fruittelers,
op verschillende onderstammen en grondsoorten in
alle delen van ons land verder beproefd. Dit is noodzakelijk in verband met de vandaag naar voren gekomen eisen als ongevoeligheid voor droogte, natte grond, nachtvorst, gebreksziekten enz. Op één grondsoort met één onderstam kunnen we een ras niet voldoende beoordelen.
Van deze nieuwe rassen zullen enkele misschien op zichzelf een verbetering
van het bestaande sortiment betekenen, andere bezitten wellicht enkele zeer
goede eigenschappen, waardoor zij voor ons kruisingswerk van waarde kunnen zijn.
Eén van de punten, vandaag naar voren gekomen, is de wenselijkheid van
aanvulling in het vroege sortiment. De volgende rassen worden hiervoor beproefd:
Lodi: ontstaan uit de kruising Montgomery x Yellow Transparent; groter
dan de Yellow en zeer vruchtbaar, maar groener.
Close: Waarschijnlijk een zaailing van de Yellow Transparent; is beter
van smaak dan de Yellow, rood van kleur, maar onregelmatig van vorm. W e i nig schurft.
Stark Earliest: een mooie rode appel met een gele ondergrond. Rijpt kort
na Yellow Transparent en smaakt veel beter. Weinig schurft.
Tydemans Early Worcester: ontstaan uit een kruising van Red Mc Intosh
x Worcester Pearmain. Een prachtige rode appel met een crèmekleurige ondergrond; rijpt ongeveer gelijktijdig met de James Grieve en is zeer goed van
smaak.
Verder worden nog enkele rassen beproefd, zoals Titowka, Alton en Carlton.
In Duitsland bestaat momenteel een rode mutatie van de James Grieve, welke
een grote verbetering van de James Grieve schijnt te zijn.
Als bewaarrassen zijn in de eerste plaats in beproeving de rassen van het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, gewonnen door Prof. Ir A. M.
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Sprenger, waarover reeds veel is geschreven en verder nog enkele rassen als.
Prof. Sprengerappel
Cortland
Fyan
Medina
Crimson Cox

Spartan
Franklin
Pomme Rosa
Melrose
Ingrid Marie
Sunset

Ook verwachten we nog wel iets van enkele, door ons aangevraagde, nieuwe Japanse rassen, waaronder veel kruisingen met Golden Delicious.
De strenge nachtvorst van het vorige jaar heeft ons kruisingswerk grotendeels verloren doen gaan, maar verschafte ons anderzijds vele gegevens over
de nachtvorstgevoeligheid van vele rassen.
Betrekkelijk weinig schade

ondervonden:

James Grieve
Laxton's Fortune
Wilson's Red June
Zoete Kroon
Enkele Benderzoet
Vroege van Afferden
Alton
Zuccalmaglio Reinette
Dr Seeligs Oranje Reinette
Carlton

Berner Rosenapfel
Degne
English Winter Goldpearmain
Sans Pareil ( = H.D. Reinette)
Wagener
Lombarts Calville
Freiherr von Berlepsch
Glockenapfel
Golden Delicious

Matige schade ondervonden:
Lodi
Summer Champion
Lord Lambourne
Taunton Cross
Ingrid Marie
Jonathan (en de mutaties van dit ras)
Laxton's Pearmain
Spartan
Laxton's Epicure
Blackmack
Winston (vroeger abusievelijk Wintercheer genoemd)
Na deze nachtvorst hebben we ook de ziektebestrijding achterwege gelaten
ten einde zoveel mogelijk gegevens over de vatbaarheid voor diverse ziekten
te verkrijgen.
Voor dit doel bestond ook een z.g. „Schurftproef"; aan een groot aantal
rassen, welke niet gespoten werden, werden waarnemingen gedaan.
Enkele Malusspecies en Antonowka zaailingen bleken schurftresistent.
W e komen nu tot het kruisingswerk. Jaarlijks worden door ons ± 10.000
bloemen bestoven met het doel de waardevolle eigenschappen van de kruisingsouders in hun nakomelingen te verenigen.
Helaas zijn de resultaten meestal niet van te voren te voorspellen en zeer
veel onderzoek zal hierin nog moeten worden gedaan.
Vele kruisingen moeten dan ook als proefkruisingen worden beschouwd.
Toch is hierover in de loop der jaren wel iets bekend geworden.
Willen we b.v. rassen kweken, die veel kilo's per ha geven, dan moeten we
hiervoor het ras Golden Delicious nemen, dat een groot percentage zeer vruchtbare nakomelingen schijnt te geven.
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Veel mooi gekleurde nakomelingen geeft Mc Intosh; voorbeelden hiervan
zijn: Tydeman's Early Worcester
Cortland
Lobo
Hume
Spartan
Franklin.
Wealthy zaailingen behouden vaak de vorm, de kleur en het vleeskarakter
van de Wealthy.
Voor late bloei, hetgeen belangrijk is in verband met eventuele nachtvorst
gebruiken we b.v. Court Pendu.
In hoeverre vroege vruchtbaarheid door veredeling is te bereiken, zullen we
nog af moeten wachten. In de literatuur worden in dit verband de rassen
Boikenappel en Wealthy genoemd als gunstige kruisingsouders. Een tweetal
kruisingen zou ik hier even willen noemen, nl. een kruising gemaakt in 1949 nl.:
Perzikrode Zomerappel x Yellow Transparent.
Van de 36 overgebleven zaailingen, waarvan in het voorjaar 1950 enten
werden gezet op type IX, bloeiden er 2 in 1952 en 19, dus 56 %, in 1953.
Van de zaailingen op eigen wortel bloeide er 1 in 1953.
Van een kruising van James Grieve met Irish Peach in 1950, bloeiden 2
van de 15 overgebleven zaailingen in 1953, op eigen wortel. De houdbaarheid
van de vruchten der nakomelingen blijkt over het algemeen tussen die van de
ouders in te liggen. Meestal echter is een gering percentage korter en langer
houdbaar dan een der ouders.
W e hopen het onderzoek naar de houdbaarheid en de mogelijkheid tot verwerking, in samenwerking met het I.B.V.T., te kunnen doen.
Met de eis van ziekteresistentie wordt al dadelijk bij de eerste selectie rekening gehouden. Zelfs van de kruisingen met andere doelstellingen worden
alleen de gezonde zaailingen aangehouden. Ter verkrijging van schurftresistentie maken we gebruik van het ras Antonowka, dat tevens ongevoelig is voor
Phytophthora cactorum.
Van Antonowka bezitten we enkele schurftresistente zaailingen. Helaas zijn
vele van de laatste Antonowka kruisingen door de nachtvorst verloren gegaan.
Dit is ook het geval met de kruisingen van Northern Spy, ter verkrijging
van bloedluis-resistentie.
Ook zijn we begonnen met colchicine behandeling van wilde schurftresistente Malusspecies ter verkrijging van tetraploïdie; dit is gedaan om het bezwaar van kleinvruchtigheid op te heffen.
Om bij eventuele terugkruisingen met cultuurgewassen niet dadelijk vast te
lopen met triploïde rassen, die voor kruisingsdoeleinden verder niet gebruikt
kunnen worden, hebben we ook van cultuurrassen tetraploïde vormen gekweekt
en verzameld. Deze zullen dan met de tetraploïde Malusspecies worden gekruist.
Tenslotte bemoeilijkt het voorkomen van vele biotypen of stammen van de
schurftzwam het onderzoek. De rassen, die bij kunstmatige infectie niet worden
aangetast, kunnen in het open veld wel worden aangetast. Evenzo geldt dit
voor het gedrag in verschillende landen. Zo is het mogelijk, dat een ras in
Amerika schurftresistent is en in Nederland niet of omgekeerd. Ook kan het
zijn, dat twee schurftgevoelige rassen resistente nakomelingen geven, hetgeen
te verklaren is, wanneer we bedenken, dat de ouders door verschillende biotypen worden aangetast.
Het staat bij dit alles wel vast, dat wij met elkaar en in samenwerking het
meest productief zullen kunnen werken.
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Discussie
Voorzitter: Ik dank ook de heer de Bruyne voor deze samenvatting van het
werk van het I.V.T. ten aanzien van de veredeling van het appelsortiment.
Dit is dan misschien voor U allen, na alles wat vandaag besproken is, wel het
meest bemoedigende. Ondanks alle moeilijkheden, die wij vandaag voor en na
hebben besproken, zijn er gelukkig ook nog mensen, die vol moed alle problemen, die zich hier voordoen, aanpakken en hoop hebben, dat er op verschillend terrein iets bereikt kan worden.
Wanneer er één ding, na een dag als deze, voor ons duidelijk is geworden,
dan is het wel dit, dat er ontzaglijke vraagstukken spelen rondom de veredeling van de appel. Dat wij van alle zijden d« economische factoren en de verwerkingsfactoren moeten bezien om daaruit in goede samenwerking het materiaal en de gedachten op te leveren voor de veredelaars om tot betere resultaten te komen.
Ik geloof, dat deze dag ook zeer nuttig is voor ons allemaal; ik vind het wel
buitengewoon interessant om de huidige toestand geanalyseerd te horen door
verschillende experts. Ik dank ook gaarne de dames en heren, die vandaag hun
zienswijze op verschillend terrein hebben willen geven en ik dank allen, die
aan de discussies hebben deelgenomen en zodoende hebben medegewerkt om
deze dag te maken tot een welgeslaagde dag. Ik dank ook de dames en heren
van het I.V.T. voor de moeite, die zij zich getroost hebben en ik hoop, dat ook
zij aan deze dag waardevolle gegevens zullen kunnen ontlenen voor hun
verdere arbeid en dat wij gemeenschappelijk de schouders er onder zullen
zetten om uit dit Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen het
maximum nut te halen.
Ik dank U tenslotte allen voor Uw medewerking en Uwe belangstelling en
ik wens U toe: Tot de volgende keer!
Summary
Conclusion by Ir A. S. de Bruyne, Institute of Horticultural Plant Breeding.
The Institute undertakes the selection of apples suitable for Dutch conditions from many home-grown and foreign varieties. A first selection based on
field trials is followed by further tests in other parts of the country.
New early varieties the first impression of which is favourable are: Tydeman's Early Worcester, Stark Earliest and Close.
Equally promising later varieties are Spartan, Franklin, Pomme Rosa, Melrose, Ingrid Marie, Sunset, Prof. Sprengerappel, Cortland, Fyan, Medina en
Crimson Cox's. In addition to those mentioned by name are several seedlings
from the Horticultural Laboratory of Wageningen University.
A severe nightfrost on 10 May 1953 created the opportunity of making
observations on varietal differences in resistance to low temperature damage.
A large number of varieties are also being tested for resistance to scab.
In addition to the work of selection from existing varieties the Institute
carries out its own breeding programme.
In order to promote scab-resistance use is being made of the variety Antonowka (also non-susceptible to Phytophthora cactorum) while treatments
with colchicine of scab-resistant Malus species are in progress. It is intended to
cross these later with cultivated varieties that have meanwhile been themselves
made tetraploid. Northern Spy is also being used as a parent in the hope of
obtaining cultivated varieties that are resistant to woolly aphis.
Selection for keeping and processing qualities will be carried out in collaboration with the Institute for Research on Storage and Processing of Horticultural Produce.
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