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VOORWOORD
Nadat de vierde druk van het „Leerboek der Fruitteelt" van CLAASSEN,
HAZELOOP en SPRENGER was uitverkocht, bleek, dat zich in fruitteeltkringen steeds meer de behoefte deed gevoelen aan een boek waarin
behalve aan teelttechnische onderwerpen, veel aandacht zou worden
geschonken aan de biologie der fruitgewassen, de kennis van de grond
en de bemesting der boomgaarden, de ziektebestrijding, de mechanische
bewerking der terreinen, de bewaring en verwerking der vruchten,
benevens aan de economie van het fruitteeltbedrijf. Deze behoefte vloeide
voort uit de steeds toenemende ontwikkeling der beoefenaars van de
vruchtenteelt, m a a r tevens uit de gebleken noodzakelijkheid van verdere
intensivering der cultuur. •
Toen nu de N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J . Tjeenk Willink aan
mij vroeg als enig overlevende van het genoemde drietal auteurs de
bewerking van de vijfde druk v a n het leerboek op mij te nemen", heb ik
dit verzoek met vreugde ontvangen. Niet alleen omdat ik deze bewerking
als een bevredigende voortzetting beschouwde v a n mijn vroegere arbeid,
m a a r bovendien omdat ik hierdoor in de gelegenheid kwam verschillende
jongere personen die zich eveneens op het gebied der fruitteelt bewegen
hoofdstukken te laten schrijven die hun bijzondere belangstelling hebben.
De genoemde Maatschappij ging op het voorstel in om onder mijn
redactie een samenwerking t o t stand te brengen tussen een aantal tuinbouwkundigen v a n bijzondere geschiktheid en liet de keuze aan mij over.
Deze keuze was moeilijk, niet zozeer omdat het aantal personen dat in
aanmerking k w a m gering was, m a a r juist om het tegendeel. Ik kon nu
eenmaal niet allen verzoeken in de redactie zitting té nemen. Hoe de
keuze tenslotte uitviel, vermeldt de voorpagina.
Toen de redactiestaf was gevormd, deed zich de vraag voor aan welke
lezerskring het werk zou moeten worden voorgelegd. Na ampele bespreking werd besloten om een boek te vervaardigen, geschikt voor hen die
middelbaar onderwijs genoten hebben of nog genieten en voor ontwikkelde telers. Dus voor hen die voldoende kennis bezitten om het
behandelde als leidraad te gebruiken bij verdere studie omtrent de factoren die het leven der vruchtbomen en de ontwikkeling der fruitteelt
beheersen. Het k a n zijn, dat hier en daar iets hoog gegrepen is en het
sommige lezers enige moeite bij de behandeling der stof zal kosten deze
te verwerken. Wij achten dit geen bezwaar, daar dit tot studie zal
aanzetten.

Ik spreek t h a n s bij het verschijnen de hoop uit, dat de poging die werd
gedaan om een fruitteeltboek samen te stellen waarin een nauwe band
wordt gelegd tussen de grondleggende wetenschappen en de practijk,
waardering zal ondervinden. Voorts, dat wij in de gelegenheid worden
gesteld om de fouten die ongetwijfeld ook aan dit boek zullen kleven bij
een volgende druk te verbeteren. Men spare ons de critiek dus niet, wij
zullen hiervan m e t waardering gebruik maken.
Tenslotte breng ik behalve aan mijn medewerkers, aan allen die door
hun onderzoek en publicaties de tot standkoming van dit boek mogelijk
maakten, mijn hartelijke dank uit, voorts aan de Afdeling Voorlichting
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en
andere instaneti's voor het welwillend afstaan der foto's ter reproductie
en aan de dames van de administratie van het Laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt voor de hulp verstrekt bij het vele type- en correctiewerk.
Ten laatste, maar niet het minste aan de N. V. Uitgeversmaatschappij
W. E. J . Tjeenk Willink te Zwolle voor de grote zorg die zij aan de
uitgave besteedde.
A. M. S P R E N G E R

HOOFDSTUK I

DE BIOLOGIE DER FRUITGEWASSEN
INLEIDING
De fruitteelt heeft in de laatste vijftig jaren een enorme vlucht genomen. I n deze periode klom zij op v a n liefhebberij en nevenbedrijf naast
de landbouw tot het zelfstandige, gespecialiseerde bedrijf, zoals wij dat
thans kennen. Deze ontwikkeling werd ontegenzeggelijk ten zeerste in
de hand gewerkt door de in dit opzicht gunstige economische omstandigheden. Van minstens even grote, zo niet grotere, betekenis zijn daarvoor
ook geweest de vorderingen, die de natuurwetenschappen in de laatste
eeuw hebben gemaakt, waardoor de kennis omtrent de levende en de
dode n a t u u r aanzienlijk werd vergroot.
Op verschillende wijzen heeft de fruitteler v a n deze kennis-uitbreiding
geprofiteerd, n.1. enerzijds door onderwijs en voorlichting, waardoor hij
een beter inzicht verkreeg in de levensverrichtingen der fruitgewassen en
in de voor hun verzorging en voor de opvoering v a n h u n productiviteit
noodzakelijke cultuurmaatregelen, anderzijds door de ontwikkeling v a n
de chemische en technische industrie, die hem t h a n s kunstmeststoffen,
ziektenbestrijdingsmiddelen, werktuigen, koelinstallaties, etc. k a n leveren.
H e t spreekt wel vanzelf dat, naarmate de kennis v a n de levensverrichtingen der fruitgewassen toeneemt, ook beter de doelmatigheid
en de noodzakelijkheid v a n de verschillende cultuurmaatregelen beoordeeld kunnen worden. Dit is dan ook de reden, dat het eerste hoofdstuk
v a n dit boek gewijd is aan een vrij uitvoerige bespreking v a n de physiologie der fruitgewassen. H e t vormt als het ware de theoretische grondslag
voor de in de daarop volgende, meer direct op de practijk gerichte, hoofdstukken behandelde onderwerpen.
Aan de behandeling v a n de physiologie gaat een bespreking vooraf v a n
de bouw der fruitgewassen. Deze is zo beknopt mogelijk gehouden,
omdat men in alle leerboeken over de morphologie en de anatomie der
planten uitvoerige gegevens k a n vinden omtrent de algemene structuur
v a n de plant. Een uitzondering meenden wij te moeten maken bij de
bespreking v a n de vrucht, omdat deze in de bovenbedoelde boeken
slechts zeer in het kort of in het geheel niet wordt vermeld. De betekenis
v a n de bouw v a n de vrucht is a a n een ieder, die m e t de determinatie v a n
fruitvariëteiten heeft t e maken, genoegzaam bekend. H e t is daarom zeer
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te betreuren, dat in de pomologische literatuur zo weinig nauwkeurige
gegevens daaromtrent werden vermeld, waardoor de vruchtbeschrijvingen en de afbeeldingen dikwijls uiterst vaag moesten blijven, hetgeen
stellig niet zelden tot verwarringen aanleiding heeft gegeven.
De op dit gedeelte volgende behandeling van de physiologie en de
functies der verschillende vegetatieve organen moet gedeeltelijk beschouwd worden als een inleiding tot de vrij uitvoerige paragraaf over
de Groei. H e t zal de lezer opvallen, dat het groeihormoon daarin zeer
sterk op de voorgrond is geplaatst, terwijl ook de aandacht wordt gevestigd op de functie v a n andere hormoon-achtige stoffen. H e t is in de
laatste 20 jaren n.1. steeds duidelijker geworden, dat de vorming v a n
koolhydraten en andere massa-bouwstoffen op zichzelf voor de groei en de
ontwikkeling van de plant niet van doorslaggevende betekenis is, en dat
hun verbruik afhankelijk is van en geregeld wordt door verschillende hormonen, waarvan t o t dusver het groeihormoon wel het meest bekend is
geworden. Eerst toen men geschikte methoden had gevonden om de
aanwezigheid v a n deze hormonen aan t e tonen, kon de rol, die zij in de
plant hebben t e vervullen, duidelijk blijken. I n dit gedeelte wordt devegetatieve ontwikkeling v a n de plant besproken in verband met de
boomvorm, de snoei, de onderstam en — zoals later zal blijken, doch hier
nog niet genoemd — met de geslachtelijke ontwikkeling.
Een zeer groot gedeelte v a n het eerste hoofdstuk is om begrijpelijke
redenen gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling v a n bloemen en
vruchten, alsmede aan de factoren, die daarbij een rol spelen. I n de
laatste jaren is de kennis op dit gebied aanzienlijk toegenomen en daarbij
is het gebleken, dat de voorstelling, die men lange tijd heeft gehuldigd,
dat de geslachtelijke ontwikkeling v a n de plant zou worden bepaald door
eer. bepaalde verhouding tussen de koolhydraten en de stikstofverbindingen, 'niet langer houdbaar was. De ontdekking v a n een bijzonder
hormoon, d a t de aanleg y.an bloemen bewerkstelligt en dat gevormd
wordt o. a. onder invloed v a n de temperatuur en de duur v a n de lichtstraling, heeft deze gewijzigde opvatting t o t gevolg gehad. H e t ligt
daarom voor de hand, d a t de inhoud v a n dit gedeelte van het eerste
hoofdstuk sterk afwijkt v a n hetgeen men daarover in de oudere literatuur vindt vermeld. De problemen op dit gebied zijn intussen nog lang
niet alle opgelost. Zelfs moet gezegd worden, dat men eerst nu a a n het
werkelijke begin v a n het onderzoek v a n de geslachtelijke ontwikkeling
v a n de plant is toegekomen. Dit houdt vanzelfsprekend in, dat de voorstelling v a n zaken, zoals die hier wordt gegeven, naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst nog vrij belangrijke wijzigingen zal moeten ondergaan. Wij zijn echter v a n mening, dat de recente ontdekkingen voldoende steun bieden voor de hier neergelegde zienswijze. Zij biedt
althans het voordeel, d a t het verband tussen de vegetatieve en de
generatieve ontwikkeling v a n de plant beter vanuit één gezichtshoek k a n
worden gezien. Intussen is hier echter de betekenis van de bemesting, en
met name v a n de stikstofbemesting -minder belangrijk gebleken, dan
men vroeger op grond v a n de koolhydraat-stikstoftheorie mocht ver-
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wachten. Op dit gebied zal eveneens nog veel en uitgebreid onderzoek
verricht moeten worden.
Bij de bespreking v a n de vruchtontwikkeling zal de rol v a n het groeihormoon ook weer sterk naar voren komen. H e t is v a n belang te achten,
dat men zich eerst op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van de
paragraaf over de Groei, voordat men deze paragraaf bestudeert, aangezien men daardoor een beter begrip zal verkrijgen van de draaggewoonten der fruitgewassen en daarmede o. a. van de voor- en nadelen
van de verschillende dunningsmethoden.
I n de laatste paragrafen van dit hoofdstuk, die handelen over de
vermenigvuldiging der fruitgewassen, wordt de ongeslachtelijke vermenigvuldiging, speciaal m e t het oog op de vermenigvuldiging v a n
onderstammen, uitvoerig besproken. I n het bijzonder zal daarbij het
licht vallen op de oorzaken v a n de wortelvorming en de omstandigheden,
die daarbij een min of meer belangrijke rol spelen. H e t zal daarbij
blijken, dat naast het groeihormoon, welks betekenis voor de wortelvorming thans wel algemeen bekend verondersteld mag worden, ook
andere stoffen v a n hormoonachtige natuur v a n grote invloed zijn op dit
proces. De ontdekking v a n de nadelige invloed v a n groeiremstoffen en
v a n de omstandigheden, die h u n inactivering bevorderen, zal waarschijnlijk in de naaste toekomst t o t belangrijke verbeteringen in de
gebruikelijke methoden voor de ongeslachtelijke vermenigvuldiging
kunnen leiden.
Aan het slot v a n deze inleiding willen we nog een enkele opmerking
maken over de in kleine letter gedrukte gedeelten. Deze zijn voor een
deel bedoeld als een iets uitvoeriger informatie voor de meer onderlegde lezer. Zij kunnen zonder bezwaar bij eerste lezing worden overgeslagen.

A. DE BOUW DER FRUITGEWASSEN
§ i.

D E BOUW VAN CELLEN E N W E E F S E L S

a. D e cel
H e t plantenlichaam is opgebouwd uit cellen, die, al naar de t a a k welke
ze te vervullen hebben, verschillen in vorm en afmetingen. Alle cellen
zijn zeer klein: in de meeste plantenweefsels schommelt h u n grootste afmeting tussen io\j. en ioofx (i \i = o.ooi mm).Wanneer men zich de cellen
zou voorstellen als kubusjes, zouden er 1.000.000.000 tot 1.000.000 in
één cm 3 gaan; een grote plant als een boom is dus opgebouwd uit een
onuitsprekelijk groot aantal cellen. De vorm der cellen kan zeer uiteenlopen. Bij sommige cellen zijn de hoofdafmetingen gelijk, ze zijn zgn.
isodiametrisch. Andere cellen zijn zeer langgestrekt en lopen naar de
uiteinden spits toe, zoals bij de vezels.
Men onderscheidt a a n een cel (fig. i) de uit protoplasma bestaande
protoplast, de vacuole of celsapblaas, en de door de protoplast afgescheiden, uit dode stof bestaande celwand.
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De protoplast is het levende, dus essentiële gedeelte v a n de cel. I n een
meer vloeibaar gedeelte, het cytoplasma, bevinden zich de dichtere celkern
of nucleus en talrijke kleine lichaampjes, waarvan deplastiden de grootste
zijn.

-celwand
plastiden

-vacuole
—celkern
nucleolus
-wandstandig

protoplasma

' ^

-stippels

Fig. i. Bouw van de cel,schematisch. SOrig.)
Alle in de plant zich afspelende processen, zoals de ademhaling, de
opname en het vervoer v a n voedingsstoffen en water, de assimilatie, de
groei en de geslachtelijke voortplanting zijn gebonden aan het protoplasma en worden erdoor geregeld. H e t protoplasma v a n actieve cellen
b e v a t zeer veel water, n.1. v a n 80 t o t 95 % , hetgeen v a n onschatbaar
belang is, omdat de bovenbedoelde processen berusten op chemische en
physische veranderingen in een waterig milieu. De rest van het protoplasma bestaat voornamelijk uit eiwitstoffen, voorts vetachtige stoffen,
koolhydraten en anorganische zouten. De genoemde stoffen komen in het
protoplasma voor in een instabiel kolloïdaal systeem v a n zeer ingewikkelde, nog vrijwel onbekende structuur.
H e t cytoplasma bestaat uit een min of meer grijsachtige, fijnkorrelige,
visceuse substantie, die de celholte vult of in een laag tegen de celwand
aangedrukt ligt. In het laatste geval noemt men het wandstandig.
De aan de celwand grenzende buitenlaag van het cytoplasma wordt de
ectoplastgenoemd; de grenslaag cytoplasma-vacuole heet de tonoplast. Beide
zijn helder en niet korrelig. Het tussen degrenslagen gelegencytoplasma noemt
men het korrelige plasma of endoplasma.De ecto- en tonoplast zijn bijzonder
rijk aan Phosphatiden, dat zijn verbindingen van glycerine met vetzuren en
phosphorzuur, waarvan het laatste weer gebonden is aan andere stoffen. In de
lecithinen bijv. is een cholinegroep aan het phosphorzuur gebonden. Naast de
Phosphatiden komen in dezelagen ookzgn.Sterinen voor, diephosphorvrij zijn,
bijv. phytosterine. Allestoffen diedecelin-enuitgaan, moetendeze grenslagen
passeren.
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H e t cytoplasma is in voortdurende beweging, hoewel deze in de meeste
cellen, bij miscroscopisch onderzoek, niet opvalt.
De celkern is aanzienlijk dichter dan het cytoplasma, waarvan hij door
een duidelijke membraan, de kernwand, is gescheiden. Hij is de drager
der erfelijke eigenschappen der plant en de bestuurder van de levensfuncties in de cel, zoals de ademhaling, de stofwisseling, de celdeling, de
celwandvorming en de groei. De meeste cellen bevatten slechts één kern ;
sommige bezitten er meer, bijv. de embryozak (zie pag. 46). In andere
cellen verdwijnt de kern in een bepaald ontwikkelingsstadium van de cel,
bijv. in hout- en zeefvatcellen. Het protoplasma van de kern lijkt veel op
dat van de rest v a n de protoplast, uitgezonderd het gehalte aan andersoortige nucleoproteïden (phosphorhoudende eiwitten).
Het overgrote deel v a n de kern bestaat uit het kernvocht. In dit kernvocht bevindt zich"een netwerk v a n draden, het kernskelet. Deze min of
meer lange, dunne, gekronkelde draden worden chromonemata genoemd.
Ze bestaan uit een moeilijk kleurbare grondstof, waarin plaatselijk sterk
kleurbare gedeelten, de chromomeren, voorkomen. De chromonemata
zijn de chromosomen in de zgn. rustende, niet delende kern. H e t aantal
chromosomen per kern is voor elke plantensoort karakteristiek. E l k
chromosoom heeft ook zijn eigen vorm en grootte. Zo zijn de meeste
appels en peren gekenmerkt door het bezit van 34, zoete kersen door 16,
zure kersen door 32, een groot aantal
pruimen door 48, perziken door 16,
».»
>.
druiven door 38, rode, witte en
V ^
- » *'^2!^
zwarte bessen door 16, kfuisbessen
'** )\J
" ^ *•** / i S
door 16 en frambozen door 14 chro*"-» <
sS - ' ^ »
m o s o m e n (zie fig. 2). Bij d e b e h a n *Uy /f^
deling van de reductiedeling zal
daarover uitvoeriger worden gesproA
B
ken. In vrijwel alle kernen treft men
.
>. ,
.
Fig. 2. Chromosomen van een framboos,
nog een klein, rond, dicht lichaampje v a r . Superlatief, A, en van een appel,
aan, de nucleolus, waarvan men de WorcesterPearmain,B.Vergroting2350 x
( N a a r GKANE e n L A W M N O E
functie nog niet geheel kent.
> *934.)
Sommige levensprocessen vinden in het gehele cytoplasma plaats,
andere zijn gebonden aan speciale lichaampjes, de plastiden. Deze
hebben een min of meer ellipsoïde vorm en bestaan uit een protoplasmatische substantie, het stroma, waarin bepaalde kleurstoffen in korrels,
de grana, kunnen voorkomen. Men onderscheidt de plastiden in leucoplasten, chloroplasten en chromoplasten. De leucoplasten zijn, zoals hun
naam reeds aanduidt, kleurloos. Ze kunnen onder bepaalde omstandigheden overgaan in chloro- of chromoplasten, die men wél gezamelijk
chromatophoren noemt. Vooral in cellen, waarin reservevoedsel wordt
opgehoopt, zijn de leucoplasten v a n belang; men treft ze in het algemeen
daar aan, waar geen licht kan doordringen. Zij zetten de aangevoerde
opgeloste suikers om in relatief grootkorrelig zetmeel. De chloroplasten
bevatten het zeer belangrijke chlorophyl, dat uit twee componenten,
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a en b, bestaat, (die ongeveer in de verhouding 3 moleculen a op 1 molecuul b voorkomen). De formule v a n het eerste is:
(C 32 H 30 N 4 Mg). COOCH3. COOC 20 H 39 , van het tweede
(C 32 H 28 0 2 N 4 Mg). COOCH 3 . COOC 20 H 39 .
In het chlorophyl komt dus géén F e voor, hoewel dit onontbeerlijk is
voor de vorming ervan. H e t chlorophyl speelt een zeer belangrijke rol bij
de koolzuurassimilatie; chlorophylvrije plantendelen kunnen geen koolzuur assimileren. Behalve de chlorophyllen vindt men in de chloroplasten
Carotine en xanthophyl, gele kleurstoffen, die— wanneer het chlorophyl is
verdwenen — de gele tot geelrode tint veroorzaken v a n sommige vruchten. Chromoplasten kunnen direct uit leucoplasten, m a a r ook uit chloroplasten ontstaan; zij bevatten alleen Carotine en xanthophyl.
I n de leuco- en chloroplasten komt ook vaak zetmeel voor. Zetmeel is
een stof, die uit ketens v a n ongeveer 1000 glucoseresten bestaat. Een
groot aantal v a n deze ketens vormt t e zamen een zetmeelkorrel. De door
de chloroplasten gevormde zetmeelkorrels zijn klein en bolvormig in
tegenstelling tot de door de leucoplasten gevormde.
De vacuolen zijn in jonge cellen zeer klein en talrijk. Later vloeien ze
samen tot één of enkele veel grotere, die zoveel ruimte innemen, dat de
protoplast tegen de celwand wordt aangedrukt. De vacuole bevat het
celsap, d. i. een waterige, echte en kolloidale oplossing v a n een groot
aantal stoffen. Daartoe behoren suikers als glucose, fructose, saccharose
en mannose, voorts zouten vooral v a n K, Mg en Ca, van organische
zuren als oxaalzuur en appelzuur en van anorganische zuren als phosphoren zwavelzuur.
De voornaamste in het celsap voorkomende stikstofverbindingen zijn
proteïnen, proteosen, peptonen, aminozuren en amiden. Daarnaast vindt
men alkaloïden en glucosiden, bijv. amygdaline, d a t o. a. voorkomt in de
zaden van appel, peer, pruim en kers. Algemeen zijn ook de looistoffen,
die in chemisch opzicht verwantschap vertonen met de anthocyanen.
Deze laatste zijn kleurstoffen, die veel planten of plantendelen hun rode
kleur verlenen. Men treft ze a a n in cellen v a n bloemkroonbladeren,
vruchten en soms in loofbladeren.
Bij vroeg invallende koude ziet men vaak, dat de bladeren, o.a. van vruchtbomen, paarsbruine tinten vertonen. Dit berust op anthocyaanvorming, die
bevorderd wordt door belemmering van de afvoer van bepaalde in de bladeren
gevormde stoffen. Soms treedt abnormale anthocyaanvorming op ten gevolge
van ziekten of verwondingen van de bast van takken of stam.
De kleur van het anthocyaan wordt beïnvloed door de p H van het
celsap en de aanwezigheid van bepaalde andere stoffen ; zij kan ook verdwijnen ten gevolge v a n omzetting in een kleurloze verbinding. De kleur
k a n in betrekkelijk korte tijd veranderen, hetgeen duidelijk waarneembaar is bij het opengaan van bloemknoppen; de bloemknoppen v a n de
Gravensteiner-appel zijn bijv. rood, de open bloemen blinkend wit.
De cellen van zaden geven tijdens de rijping het merendeel v a n het
water af en de vacuolen drogen dan in, waarbij ze zich in een groot aantal
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kleinere splitsen. Men vindt in zulk e droge vacuolen eiwitkristallen, die
aleuronkorrels worden genoemd, en bolvormige, uit CaMg-phosphaat
bestaande lichaampjes, de globoïden.
De celwand wordt uitgescheiden door de protoplast. Aanvankelijk is
de primaire wand of middenlamel zeer dun en gelijkmatig van dikte.
Wanneer de cel volgroeid raakt, worden op de primaire wand verdikkingslagen afgezet ; eerst de primaire, die nog enige celstrekking toelaten, later
de secundaire, die verdere celgroei onmogelijk maken. De secundaire verdikkingslagen worden niet altijd overal in dezelfde m a t e gevormd, zoals
later nog zal blijken. Ook echter bij een vrijwel gelijkmatige celwandverdikking blijven steeds dunnere plaatsen bestaan, die het stoftransport
uit de ene naar de andere cel vergemakkelijken. Men noemt ze stippels
(fig. 3).Ze komen hoofdzakelijk daar voor waar cellen aan elkaar grenzen.
De dunne celwand in de stippel is het sluitvlies. Aan weerszijden daarvan
liggen de min of meer duidelijke stippelkanalen, die vooral goed waarneembaar zijn in sterk verdikte celwanden. In vele gevallen zijn deze
kanalen niet overal even wijd. Al naar de vorm onderscheidt men hofstippels, eenzijdige hofstippels en spleetstippels (vaak kruisspleetstippels).

Fig. 3. Stippels. A: Hofstippels in tracheïden (op dwarse doorsnede; B : model van een
kruisspleetstippel v a n terzijde en in vooraanzicht; C: kruisspleetstippels.
(Naar E A M E S en M A C D A S I E L S , 1925.)

Door de sluitvliezen der stippels, maar ook door andere plaatsen in de
celwand lopen dunne protoplasmaverbindingen, de Plasmodesmen. Ze
kunnen ontstaan waar cellen op de een of andere wijze met elkaar in
contact komen.
De middenlamel bevat aanvankelijk bijna uitsluitend pectine, die
hoofdzakelijk bestaat uit min of meer lange ketens van galacturonzuurresten. Het pectine speelt een zeer belangrijke rol in de fruitverwerkende
industrie (jam- en geleibereiding!).
De verdikkingslagen bevatten geleidelijk aan meer cellulose, een stof,
die uit ketens van glucoseresten bestaat. De bundels van pectine- en
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celluloseketens vormen een netwerk, waartussen zich water en daarin
opgeloste stoffen bevinden.
De secundaire verdikkingslagen bevatten als regel veel hemicellulosen,
d a t zijn stoffen waarin ook andere suikers d a n glucose, bijv. xylose,
arabinose, mannose en galactose voorkomen. H u n bouwschema lijkt veel
op d a t v a n pectine. Deze stoffen dienen ook als reservevoedsel.
Naast de genoemde stoffen vindt men in verhoute celwanden het
lignine. Men meent, d a t het lignine wordt afgezet in de holten v a n het
pectinenetwerk, waardoor een grotere stevigheid zou worden verkregen.
Vooral de middenlamel en de primaire verdikkingslagen, die rijk zijn a a n
pectine, kunnen sterk verhouten. H e tiszelfs niet ondenkbaar, d a t lignine
kan ontstaan uit pectine.
Celwanden kunnen ook verkurken. Dit geschiedt door de afzetting van
suberine, een gecompliceerde vetachtige stof, indeholten vanhet pectineen cellulosenetwerk. Verkurkte celwanden laten zeer moeilijk water door.
Aan de buitenlucht grenzende celwanden v a n kruidachtige bovengrondse organen worden bedekt door eencuticula (ziefig.5).Hierin komt
cutine, eenmet suberine verwante stof, voor ;deze isechter niet zo impermeabel voor water en daarin opgeloste stoffen, bijv. arsenaten. De
cutine bemoeilijkt de bevochtiging en m a a k t het noodzakelijk bij de
ziektenbestrijding stoffen, die de oppervlaktespanning verlagen, n.1. uitvloeiers, a a n de spuitstof toe te voegen.
Ook het exinine, dat in de exine, de buitenste celwandlaag van stuifmeelkorrels en schimmelsporen, voorkomt, vertoont overeenkomst met
het suberine.
De was, die veel in of op aan de buitenlucht grenzende celwanden
voorkomt, bemoeilijkt hun bevochtiging m e t water. Soms heeft dezewasbedekking belang voor de fruitteler, n.1. wanneer zeeen zekere verkoopwaarde vertegenwoordigt, zoals bij pruimen en druiven. Daarnaast is de
waslaag v a n groot belang bij de transpiratie, die daardoor wordt geremd.
Vruchten, die een zeer dunne waslaag hebben, zoals die v a n Golden
Delicious,verliezen bij debewaring veel water en rimpelen daardoor sterk.
b. D e weefsels
De cellen zijn, wanneer ze niet aan de omtrek van een planteftorgaan
liggen, rondom omgeven door andere cellen. Zevormen weefsels, d a t zijn
groepen v a n gelijkvormige cellen, die eenzelfde functie hebben. H u n
vorm k a n afwijken v a n de grondvorm. W a a r meer d a n 2 cellen samenkomen, zijn de wanden vaak langs de middenlamel iets uit elkaar gespleten, waardoor een ruimte ontstaat: de intercellulaire ruimte. De
intercellulaire ruimten staan meestal in verbinding met de buitenlucht;
ze dienen voor de „luchtverversing".
1. H e t m e r i s t e e m
De vegetatiepunten of groeikegels bestaan uit deelweefsel of meristeem,
een weefsel d a t uit embryonale, ongedifferentieerde cellen bestaat. H e t
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meristeem heeft t o t t a a k de vorming van nieuwe cellen, hetgeen geschiedt
door celdeling. Meristeemcellen zijn klein, uiterst dunwandig, zeer rijk
aan korrelig protoplasma en kleine vacuolen en a r m a a n vacuolevocht.
H u n afmetingen zijn ongeveer gelijk. De wanden bestaan uit pectine en
proteïne. Verder komen er cellulose en vet in voor. Van intercellulaire
ruimten is nog geen spoor merkbaar. De gelijkheid der cellen is niet v a n
lange duur. Al spoedig treedt een zekere differentiatie op, d.w.z. de cellen
gaan over t o t vervorming al naar hun toekomstige functie, waarmede
de cellen deel uit gaan maken v a n andere weefsels. Men noemt het
meristeem der vegetatiepunten primair, hetgeen betekent, d a t dit een
v a n de kiem overgebleven meristeem is. Alle stengeltoppen v a n bijv. alle
Cox's Orange Pippin-bomen ter wereld zijn dus primaire meristemen,
afkomstig van de ene zaailing, die Cox verkreeg uit Ribston Pippinpitten.
Wanneer volwassen cellen door deling een nieuw meristeem vormen,
spreekt men van een secundair meristeem. (De grens tussen primaire
en secundaire meristemen is evenwel niet steeds scherp te trekken.)
Het cambium is een laagvormig, zijdelings gelegen meristeem. Weefsels,
die ontstaan zijn uit cambium, noemt men secundair. Ook primaire en
secundaire weefsels zijn niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden.

2. H e t p a r e n c h y m
H e t eenvoudigste uit meristeem ontstane weefsel is het parenchym, dat
het overgrote bestanddeel v a n bladeren en vruchten u i t m a a k t en —
behalve in phloëem en xyleem — ook in andere delen v a n stengel en
wortel voorkomt. De parenchymcellen zijn min of meer dunwandig,
isodiametrisch, soms enigszins cylindrisch of onregelmatig v a n vorm
(zie bijv. fig. i). Parenchymcellen hebben een grote vacuole. Zij behouden
lang het vermogen t o t deling, d.w.z. zij kunnen onder bijzondere omstandigheden weer tot deling overgaan. De wanden zijn overal even dik en
meestal niet verhout; waar dat wel het geval is,is het celdelingsvermogen
verloren gegaan.
Men verdeelt het parenchym in verschillende vormen. Zo kent men
bijv. in loofbladeren het palissade- en het sponsparenchym. Het palissadeparenchym bestaat uit één (bij schaduwbladeren) t o t meer (bij zonbladeren) lagen v a n cylindrische, loodrecht op het bladoppervlak staande
cellen. De cellen van het sponsparenchym daarentegen zijn zeer onregelmatig van vorm en hebben veel en grote intercellulaire ruimten, hetgeen
een levendige gaswisseling mogelijk maakt. Beide zijn van overwegend
belang voor de koolzuurassimilatie door hun rijkdom aan chloroplasten.
Ander chlorophylhoudend parenchym dan palissade- en sponsparenchym
noemt men wel chlorenchym. Vaak ook dient parenchym voor de opslag
v a n reservevoedsel, bijv. het houtparenchym in de takken v a n stammen
en bomen.
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3. H e t c o l l e n c h y m
H e t collenchym is een weefsel, dat, in tegenstelling tot parenchym, is
opgebouwd uit m i n of meer prismatische cellen m e t onregelmatig verdikte celwanden. Evenals het parenchym behoudt het lang het vermogen
tot deling. Intercellulaire ruimten treft men er weinig in aan, hoewel
ze vrij groot kunnen zijn.
4. H e t s k l e r e n c h y m
H e t sklerenchym bestaat meestal uit
cellen, waarvan de celwanden vrij gelijkmatig en sterk verdikt en verhout zijn.
Veelal vertonen deze verdikkingen een
gelaagde structuur. De celinhoud is dood,
de celholte soms minimaal klein. De vorm
varieert tussen zeer dikwandige parenchymcellen en de echte steencellen of
sklereïden (fig. 4), zoals men die vindt in
de stenen van kersen, pruimen, perziken
en in het vruchtvlees v a n peren, waarin
F'ig. 4. Sklerenchym. Steencellen
uit het vruchtvlees v a n de peer.
ze o. a. kunnen ontstaan ten gevolge v a n
( N a a r E A M E S en M A C D A N I E L S ,
insectenaantastingen (wantsen!). De kleiI925-)
nere sklerenchymcellen hebben weinig betekenis voor de stevigheid v a n stengels. Van veel groter belang in dit
opzicht zijn de sklerenchymvezels, die zeer langgerekt zijn.
5. De e p i d e r m i s
De epidermis of opperhuid is een uit één cellaag bestaand, parenchymatisch weefsel, dat de bladeren en aanvankelijk ook de stengel en de
cuti eula
epidermis

Fig 5.

E p i d e r m i s m e t cuticula v a n appelvrucht.
(Naar E A M E S en M A C D A N I E L S , 1925.)

wortel bedekt (fig. 5). Bij aan de lucht grenzende delen is de buitenwand meestal voorzien v a n een cuticula, een min of meer dik huidje,
bestaande uit vet- en wasachtige stoffen, d a t voor water en lucht vrij
moeilijk doordringbaar is. De cuticula v a n de bovenepidermis van bladeren is meestal iets dikker dan die v a n de benedenepidermis. Waar
de wateropname noodzakelijk is, d.w.z. bij de wortel, is een cuticula niet
aanwezig. Dikwijls passen de epidermiscellen in elkaar als delen v a n
een legkaart. Op de bladnerven en op de jonge twijgen zijn ze echter
langgerekt. Op verschillende plaatsen bezit de epidermis openingen, die
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de gaswisseling mogelijk maken: de huidmondjes- of stomata (fig. 6).
E e n huidmondje is een regelbare spleet, begrensd door twee sluitcellen.
De sluitcellen hebben eigenaardig verdikte wanden. Ze bevatten ook
chloroplasten en zetmeelkorrels. Door omzetting v a n het zetmeel in
suikers wordt de celspanning of turgor verhoogd, waardoor de vrije
wanden v a n elkaar afwijken. Bij sluiting wordt de turgor weer verlaagd
door omzetting der suikers in zetmeel. Onder het huidmondje ligt de
ademholte, dieinverbinding s t a a t m e t de intercellulaire ruimten v a nhet
er onder liggende weefsel.

Fig. 6. Huidmondje van appelloofblad. A:.Ingesloten
toestand; B en C: geopend. (Aen B in bovenaanzicht,
Copdwarse doorsnede.)
(Naar MACDANIELS en COWART, 1944.)

Merkwaardigerwijze zijn dehuidmondjes vantetraploïde variëteiten groter
dan dievantriploïde; deze zijn weer groter dandievandiploïde variëteiten.
Door hetmeten derhuidmondjes kanmen belangrijke aanwijzingen verkrijgen
over deaanwezigheid vanpolyploïde planten, diedoor kruising of colchicinebehandeling zijn verkregen. Gemiddeld zijn de huidmondjes van diploïde
appelbomen ongeveer 30 [x lang bij 20 y. breed; van triploïde variëteiten
ongeveer 35 fj. bij 22jx.
Zeer vaak komen op de epidermis haren voor. Papillen (kort, tepelvormig) zijn meestal eenuitstulping zonder meer v a nde epidermiscellen.
Men vindt zeo.a.bijkroonbladen. Opdestempels vindt mende stempelpapillen, die het vocht afzonderen, d a t de stuifmeelkorrels doet ontkiemen. Wolkaren zijn meestal dood en m e t lucht gevuld, waardoor ze
wit lijken. Zij bedekken bijv. jonge scheutenen deonderzijde v a nappelbladeren. Klierharen zijn vaak gesteelde knopjes, waarvan deknop een
bepaalde stof afscheidt (bijv. bij de zwarte bes). Opknobschubben vindt
men vaak kortgesteelde ofzittende klierharen, diestoffen afscheiden, die
de uitdroging der knoppen voorkomen, bijv. bij de kers. Haren verdwijnen vaak vrij snel, hetgeen a a n de toppen v a n jonge scheuten v a n
vruchtbomen duidelijk te zien is.
Sprenger, Fruitteelt.
2
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Een bepaalde groep v a n klieren zijn de honigklieren, die men veel in
bloemen aantreft (fig. 7), doch ook wel op andere plaatsen, bijv. a a n

Fig. 7. Ringvormige honingklier op het
vruchtbeginse! bij Ribes vulgare macrocarpum. b.v. Fay's Prolific. (Orig.)

bladeren (foto 1). Soms bestaan ze enkel uit een groep plasmarijke epidermiscellen. Honigklieren of nectariën vindt men in allerlei vormen.

Foto 1. Klieren aan de voet van een pruimeblad.
(Foto Lab. Tuinbouwplantenteelt.)

6. H e t k u r k w e e f s e l
De epidermis der stengels v a n fruitgewassen wordt n a korte tijd vervangen door een geelachtige of bruine kurklaag. De kurklaag (periderm)
ontstaat door deling v a n cellen, evenwijdig aan het buitenoppervlak,
soms v a n de epidermiscellen, bijv. bij appel en peer (foto 2), of ook v a n
dieper gelegen cellagen, bijv. bij aalbessen. In het laatste geval wordt de
epidermis in zijn geheel afgestoten. Er wordt een kurkcambium of phellogeen gevormd, d a t naar buiten radiale rijen cellen afzet m e t verkurkte
wanden, het kurk of phelleem. Binnen het kurkcambium ligt de kurkschors (phelloderm), zie fig. 8. Bij het dikker worden v a n het orgaan, d a t
door kurk wordt omgeven, houdt het kurk de omtrektoename bij doordat
het kurkcambium nu en dan ook radiale celwanden vormt. Hierdoor
ontstaan dus meer cellenrijen, die weer in tangentiale richting uitgroeien.
Het kurk garandeert een betere bescherming v a n het onderliggende
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weefsel d a n de epidermis. De cellen bevatten looistof, looistofderivaten
en andere stoffen, soms ook lucht.

Foto 2. Periderm-vorming in deepidermisvan
een appelscheut, V, —epidermis. Vande schors
is het collenchym ( ± 5 cellagen dik) en een
deel vanhet parenchym zichtbaar.
(naar STOTTTEMYEK, 1937).

In het kurk komen poriën, lenticellen voor (fig. 8), die nu eens vrij
onduidelijk zijn, in andere gevallen opvallend door kleur en aantal
sluitcellèn
vufcef/en

Fig. 8. I,enticel vande Zoete kers op dwarse stengeldoorsnede.
(Naar EAMES en MACDANIELS, 1925.)

(bijv. Golden Delicious) of door vorm en grootte (bijv. kers). De lenticellen dienen voor de gaswisseling. Ze ontstaan meestal onder de huidmondjes v a n de epidermis, waarvan ze dus de t a a k overnemen. H e t
lenticellenweefsel is meestal onverkurkt. H e t is rijk a a n radiale intercellulaire ruimten, dieinverbinding staan m e thetonderliggende weefsel.
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Lenticellen vindt men — behalve bij houtige stengels •
als appel, peer en kwee.

•ook bij vruchten

7. D e v a a t b u n d e l s
Voor het vervoer v a n water, opgenomen stoffen en assimilaten over
grotere afstand bezit de plant vaatbundelweefsel. Dit bestaat uit houten zeefvaten en tracheïden.
Vaten zijn verenigingen v a n in eikaars verlengde liggende prismatische
tot cylindrische cellen, waarvan de
kleinste gemeenschappelijke wand
gedeeltelijk of geheel is verdwenen.
Men onderscheidt hierbij zeefvaten
en houtvaten.
Bij zeefvatcellen is de gemeenschappelijke kleinste wand als bij
een zeef doorboord; men spreekt
hierbij v a n een zeefplaat. Maar niet
alleen in de dwarse, doch ook op de
lengtewanden komen deze zeefplaten
vaak voor. Met uitzondering v a n de
celkern, die in een bepaald ontwikkelingsstadium verdwijnt, blijft de
inhoud der zeefvatcellen, die door de
perforaties heen met elkaar in verbinding staan, in leven zolang het

•Vi:<2.'
l a n g e n t i e l e doorsnede door perenbast, waarin d e zeefvaten zeer duidelijk
zichtbaar zijn; een a a n t a l mergstralen (1) is d w a i s doorgesneden; B. bastvezel;
C. bastparenchymcel, 1 totaalaan^icht, 2. dwarse doorsnede.
(A n a a r R E I N D E R S , (1941), B en C n a a r E A M E S en M A C D A N I E L S (1925)).
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zeefvat functionneert. De protoplasten zijn zeer eiwitrijk, doch a r m
aan zetmeel. I n de herfst worden de zeefplaten meestal door calloseproppen afgesloten.
De zeefvaten (fig. 9) zijn met de begeleidende cellen, die zeer plasmarijk
zijn en een kern bezitten, de bastvezels, zeer lange,«dikwandige, spits toelopende cellen met dode celinhoud, en de bastparenchymcellen verenigd in
het phlo'éem.
De houtvatcellen bezitten in volwassen toestand geen levende inhoud
meer, maar water of lucht of beide. De tussenschotten zijn geheel doorboord, wanneer ze dwars op de lengteas v a n de cel staan; in andere
gevallen vindt men ook laddervormige doorboringen. De houtvaten zijn
met andere elementen (fig. 10), n.1. de tracheïden, dat zijn cellen die iets op
houtvaten lijken, doch spits toelopende uiteinden hebben, de houtvezels en
de houtparenchymcellen (al dan niet verhout), verenigd in het xyleem.
Houtvaten kunnen een lengte hebben van meer dan een meter. Bij vrucht-
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Fig. 10. Xyleemelementen. A. H o u t v a t , m e t hofstippels; B. houtvezel (gedeeltelijk)
m e t kruisspleetstippels ; C. houtparenchymcel m e t gewone stippels. 1. = totaal aanzicht,
2. = dwarse doorsnede. (Naar E A M E S en M A C D A N I E L S , 1925.)
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bomen zijn ze echter korter, bijv. bij de peer gemiddeld 0,1 m m bij een
diameter v a n 0,02 m m .
De wand der houtvaten is al spoedig verhout en altijd gedeeltelijk
verdikt. De eerste h o u t v a t e n v a n een plantendeel hebben ringvormige
verdikkingen (ringvaten), later worden v a t e n met spiraalvormige verdikkingen (spiraalvaten) gevormd; nog later ontstaan vaten, waarbij de
verdikkingen gedeeltelijk met elkaar zijn verbonden (net- of laddervaten)
en tenslotte is de gehele wand verdikt met uitzondering der stippels
(stippelvaten). In de genoemde volgorde neemt ook de wijdte der v a t e n
toe. De stippelvaten hebben onderling en naar de tracheïden hofstippels;
naar de parenchymcellen halve hofstippels of ook gewone stippels. In de
jongste ontwikkelingsstadia der scheuten komen phloëem- en xyleemstrengen verenigd in vaatbundels voor, meestal verbonden door een
cambium. Als gevolg van de werkzaamheid van het cambium vertonen
de vaatbundels al spoedig secundaire groei, waardoor zij tenslotte m e t
elkaar een ononderbroken ring vormen.
§ 2.

D E BOUW DER ORGANEN

Wortel, stengel en blad vertonen veel overeenkomstige trekken in h u n
bouw. De primaire stengel en wortel en debladrierven bestaan in principe
epidermis
schors
endoderm is
pericykel
phloëem
interfdsciculàir
cambium
fêsc/culdir cambium
merg
merqverbinding
vöatbundel
xyleem

Fig. 11. Schema van de stengelbouw op dwarse doorsnede. (Orig.)

uit drie concentrische delen: de epidermis, de schors of cortex en de
centrale cylinder (fig. 11). De epidermis bestaat uit epidermisweefsel ; het
is de tegen ongunstige uitwendige invloeden beschuttende laag. De schors
is in principe de zetel v a n de koolzuurassimilatie, de centrale cylinder
v a n het water- en voedseltransport. Beide doen ook dienst voor de
mechanische versteviging der organen en voor de opslag v a n reservevoedsel. De schors bestaat uit parenchym, collenchym en sklerenchym;
de centrale cylinder is opgebouwd uit xyleem, cambium, phloëem,
parenchym en sklerenchym.
H e t phloëem ligt het meest naar buiten, concentrisch daar binnen ligt
het cambium en weer daar binnen het xyleem. I n primaire organen k a n
binnen het xyleem het merg, bestaande uit parenchym worden gezien.
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De centrale cylinder wordt naar de schors toe begrensd door depericykel,
die geen vervoerscellen bezit, doch vaak veel sklerenchymvezels. De
laatste cellenrij v a n de schors heet de endodermis.
Wortel en stengel worden tezamen de as v a n de plant genoemd. Deze
verlengt zich naar beide zijden door middel v a n de groei- of vegetatiepunten a a n zijn uiteinden. De vegetatiepunten bestaan uit meristematisch weefsel. Door hun activiteit wordt het primaire plantenlichaam
opgebouwd. Later wordt dit in dikte uitgebreid door de werkzaamheid
v a n bet cambium, d a t de secundaire weefsels vormt. Aan zijn binnenzijde
v o r m t het xyleem, aan de buitenzijde phloëem. De secundaire weefsels
blijven dus beperkt tot de centrale cylinder.
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld hoe de verschillende doorsneden v a n de as worden genoemd. De doorsnede, loodrecht op de lengterichting, is de dwarse; de radiale en de tangentiële doorsnede lopen evenwijdig m e t de lengterichting v a n de as; de radiale gaat door het centrum
van de as; de tangentiële doorsnede s t a a t loodrecht op de radiale.
Een en ander is nog verduidelijkt in fig. 12.
, dwarse

'radiale

doorsnede

doorsneden

Fig. 12. Schema van de vetschillende
doorsneden door een stengel of wortel.

a. D e wortel
Bij vruchtbomen hebben we practisch niet t e maken m e t de primaire
v e r t a k t e hoofdwortel, doch m e t later uit de stengel ontstane bijwortels.
Alleen niet verplante zaailingen bezitten een hoofdwortel, die bij peer
en noot vooral duidelijk tot ontwikkeling komt als de paalwortel. Deze
groeit vrijwel loodrecht naar beneden en blijft in de eerste levensjaren
v a n zulke bomen de sterkst ontwikkelde wortel.
De bijwortels, die in min of meer schuine richting omlaag groeien,
v e r t a k k e n zich sterk door de vorming v a n zijwortels, die zich eveneens
weer vertakken. De dunste wortels noemt men wortelvezels of haarvezels.
De worteltop bestaat, evenals de stengeltop, uit meristeemweefsel,
d a t naar de top toe het zgn. wortelmutsje, naar de basis toe het eigenlijke
wortelweefsel vormt. H e t wortelmutsje beschermt het tere meristeemweefsel tegen beschadigingen, die het gemakkelijk zou kunnen opdoen
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tijdens het voortgroeien in de grond. De middenlamellen der aan de
oppervlakte liggende cellen v a n het wortelmutsje worden door de werking
v a n pectinesplitsende enzymen opgelost, zodat deze cellen losraken,
hetgeen de voortbeweging van de wortel in de grond vergemakkelijkt.
H e t vlak achter de top liggende gedeelte, waarin de door het meristeem
gevormde cellen door strekking hun definitieve grootte bereiken, is
ongeveer i o x korter dan in de stengel, hetgeen vermoedelijk verband
houdt met de moeilijke groei in de grond.
Op de celstrekkingszône volgt het gedeelte, dat gekenmerkt wordt^door
de wortelharen, dunwandige uitstulpingen v a n de epidermiscellen. Bij de
fruitgewassen zijn deze in het algemeen zeer kort. Zo vond ROGERS (1939),
dat ze bij appelonderstammen in leemachtige grond zelden langer worden
d a n 0.075 m m en dat h u n lengte gewoonlijk varieert v a n 0.025 t o t
0.050 m m ; in zandgrond worden ze iets langer. Door de wortelharen,
die deelnemen aan de voedselopname, wordt het absorberend oppervlak
der wortels aanzienlijk, tot enige malen, vergroot en doordat ze met de
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Fig. 13. Dwarse doorsnede door een zeer jonge appelwortel (ietsgeschematiseerd). (Orig.

bodemdeeltjes verkleven, geven zij de groeiende wortel ook houvast bij
het voortgroeien. De levensduur der wortelharen is zeer beperkt, soms
niet meer dan enkele dagen. De laatst overgebleven wortelharen gaan
gelijktijdig met de epidermis en het dieperliggende schorsweefsel verloren
bij de vorming van het kurkcambium in de pericykel.
Aan de zeer jonge wortel k a n men op dwarse doorsnede v a n buiten
naar binnen devolgende primaire structuren onderscheiden: de epidermis
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met de wortelharen, de schors met de endodermis, de centrale cylinder
met pericykel, vaatbundels en mergverbindingen, waarin het cambium
en tenslotte het merg (fig. 13). De epidermis is niet, zoals de stengelepidermis bedekt door een cuticula, want die zou hier de opname v a n
water en voedingsstoffen ernstig in de weg staan. De schors is geheel
parenchymatisch en dikker dan in de stengel. De endodermis wordt in
de wortel gekenmerkt door de op de radiale en dwarse wanden afgezette
verkurkte lijstjes van Caspary; in verband hiermede schrijft men de
endodermis een belangrijke functie toe bij het stoftransport. De pericykel
is 1à 2 cellagen dik en bestaat uit parenchymcellen. De vaatbundels der
jonge worteltjes wijken in vorm van die in de stengel sterk af. Phloëem
en xyleem zijn hier veel verder v a n elkaar verwijderd, zodat het met
elkaar afwisselende bundels zijn; bij de meeste fruitgewassen treft
men 4 xyleem- en 4 phloëembundels aan. Bovendien wordt het xyleem
niet, zoals in de stengel, vanuit het centrum naar buiten toe vergroot
doch in omgekeerde richting.
Bij het begin v a n de diktegroei beginnen de cellen v a n de binnenlaag
v a n de pericykel tangentiële delingen uit t e voeren en vormen daarmee
een kurkcambium. H e t gevormde kurk wordt niet zo dik als dat v a n de
stengel, waarschijnlijk ook, doordat het door de micro-organismen in de
bodem wordt aangetast. De celwanden in de buitenlaag v a n de pericykel
zijn dan sterk verdikt; de schors en de epidermis zijn inmiddels reeds te
gronde gegaan. I n het parenchym der mergverbindingen is een cambium
ontstaan, dat zich als een gesloten stervormige band tussen de xyleemen phloëembundels heen slingert. Deze cambiumlaag rondt zich spoedig
af door vorming v a n secundair xyleem in de inhammen, waarna het naar
binnen cirkelvormige houtlagen levert en naar buiten phloëem, zoals in
de stengel. H e t primaire phloëem wordt verdrukt en verdwijnt tenslotte;
het secundaire wortelphloëem bevat minder bastvezels, doch meer
parenchym dan d a t in de stengel. H e t hout van de wortel is zachter, het
bevat meer, dunwandigere en wijdere houtvaten en meer parenchymcellen en bredere mergstralen dan het stengelxyleem. Bovendien zijn de
groeiringen minder duidelijk, hetgeen wijst op een meer gelijkmatige
activiteit van het wortelcambium.
De zijwortels worden niet, zoals de stengelvertakkingen, aangelegd
in het vegetatiepunt, doch in andere weefsels. Gewoonlijk worden zij
het meest gevormd door jonge wortels in het gebied juist achter de
wortelhaarzône. Enige cellen v a n de pericykel, juist tegenover een
xyleembundel komen weer in meristematische toestand en vormen na
herhaalde celdelingen een wortelbeginsel, d. i. het vegetatiepunt v a n een
nieuwe zijwortel. Door voortgaande celdelingen en door celstrekking
groeit nu het jonge worteltje door het schorsweefsel heen naar buiten.
Door de plaats v a n oorsprong v a n de nieuwe zijwortel is de verbinding
m e t de centrale cylinder v a n de moederwortel uiteraard verzekerd.
Niet zelden worden ook nieuwe zijwortels aangelegd in veel oudere
wortels, die reeds lang hun pericykel hebben verloren. I n die gevallen
worden de wortelbeginsels gevormd in het jongste phloëem in de nabijheid van een mergstraal.
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Behalve in de wortels worden bij sommige planten, bijv. de rode en
de zwarte aalbes (foto 3), ook wortelbeginsels aangelegd in de stengel,
het meest in de omgeving der knopen. Deze wortelbeginsels kunnen zich
onder normale omstandigheden niet tot wortels ontwikkelen en men zou
ze daarom goed als slapende wortels kunnen betitelen. Evenals slapende
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Foto 3. Wortelbeginsel tegenover een verbrede mergstraalin een scheut van dezwarte bes.
(Foto laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt).

knoppen houden ze dikwijls de diktegroei v a n de stengel bij. H e t voorkomen v a n wortelbeginsels in stengels is v a n grote betekenis bij de
ongeslachtelijke vermenigvuldiging, daar deze er — zoals licht te begrijpen valt — aanzienlijk door wordt vergemakkelijkt. Planten welker
stengels geen wortelbeginsels vormen, zoals vele der grote fruitgewassen,
leveren daarbij dikwijls bijzonder grote moeilijkheden op door hun
gering bewortelingsvermogen.
Wanneer de wortelbeginsels in jonge stengels worden aangelegd,
geschiedt dit ook weer in de pericykel. In oudere stengeldelen worden
zij gevormd in het secundaire phloëem, op de plaats waar een brede
mergstraal de cambium-zône is gepasseerd, of in een tak- of bladvenster
(plaatsen waar de centrale cylinder door de afgifte v a n vaatbundelweefsel
aan t a k of blad een door mergparenchym opgevulde opening heeft). Tot
nu toe heeft men nog geen antwoord kunnen vinden op de vraag, waarom
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op een bepaalde plaats een wortelbeginsel wordt aangelegd. I n fig. 14
wordt schematisch weergegeven waar
de wortelprimordia in de stengel
kunnen ontstaan. SWINGLE (1927),
die de vorming v a n wortelbeginsels
bij de appel zeer uitvoerigheeft nagegaan,vermeldt, dat wanneer eenmaal
de aanleg v a n een wortelbeginsel is
begonnen, dit zich in betrekkelijk
korte tijd ontwikkelt t o t een'bolvormig lichaampje. Daaruit ontstaat
in de loop v a n 2 à 3 jaren een compleet worteltje, dat zich na h e t 3 e jaar
begint te vertakken, hetgeen in vrijwel onbeperkte m a t e k a n voortgaan.
De worteltoppen doorbreken nu ook
de korst v a n t a k of stam, die daarvoor reeds iets werd weggedrukt.
Deze ophopingen v a n wortels(foto 4),
ziet men vooral aan de onderzijde
van horizontale takken van oudere
bomen en niet zelden bij appelbomen
op I X . In de Engelse en Ameri-
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Fig. 14. Plaatsen waar wortelprimordia
kunnen ontstaan, r. wortelpritnordium
uit secondaire mergstraal, 2. uit takvenster, 3.uit bladvenster, 4.uit primaire
mergstraal.
(Schema naar SWINGLE, 1927.)

Foto 4. Wortelvclden aan ccn appel btani.
(Foto Lab. Tumbouwplantenteelt.)
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kaanse literatuur worden zij „burr-knots" genoemd; aangezien er
nog geen Nederlandse t e r m voor bestaat, willen wij ze hier wortelvelden
noemen. Lange tijd heeft m e n deze wortelvelden aangezien als een uiting
v a n aantasting door bepaalde parasieten, o.a. v a n Bacterium tumefaciens. Vooral in Amerika heeft men uit angst voor de verdere verspreiding v a n deze „ziekte" veel uitstekend voortplantingsmateriaal
weggeworpen, t o t d a t afdoend aangetoond werd, d a t het voorkomen
van wortelvelden niet door ziekteverwekkers wordt veroorzaakt.
H e t tijdstip v a n het tevoorschijn komen der wortelvelden is zeer
afhankelijk vandesoort, devariëteit, deonderstam ende groeiomstandigheden. Sommige appelvariëteiten vormen ze vrijwel nooit, terwijl ze
eerder optreden wanneer de bomen op een zwakgroeiende onderstam
als I X (bij appels) zijn geënt dan op een sterk groeiende onderstam.
b. D e stengel en de knoppen
i. De s t e n g e l
Bomen en struiken hebben een overblijvende, houtachtige, vrijwel
rechtop groeiende (of negatief geotrope) stengel, die zich in het eerste
geval m i n of meer ver boven de grond (een stam), in h e t tweede geval
vlak bij of in de grond vertakt. Druiven hebben e€n klimmende stengel,
die geen eigen richting heeft, doch het steunsel volgt, waaraan hij zich
k a n vasthechten.
De stengel, die a a n de top wordt afgesloten door de eindknop, is verdeeld in leden (internodia) en knopen (noda), de inplantingsplaatsen der
bladeren en zijknoppen. Ter plaatse v a n een knoop is de stengel minof
meer verdikt, soms over de gehele omtrek, soms alleen bij de basis v a n
de bladsteel. De verdikking bij de knopen levert, evenals de kleur en de
vorm der twijgen, een bruikbaar kenmerk van de determinatie der
vruchtboomvariëteiten, ook v a n d e onderstammen (zie o.a. FLOOR
& Z W E E D E (1937) en H E N K E S (1943).

H e t gehele stengelsysteem der vruchtbomen is primair of secundair
ontstaan uit het stengelvegetatiepunt v a n de kiemplant. De vegetatiepunten vormen voortdurend nieuwe bladeren, okselknoppen en primaire
stengelweefsels. I n de bladprimordia komen de in de stengel verlopende
vaatbundels uit, die in h u n jongste stadium bestaan uit procambiumbundels. Na herhaaldelijke deling der cellen v a n de procambiumbundel
wordt a a n de naar het midden v a n de stengel gelegen zijde protoxyleem,
aan debuitenzijde v a n de bundel protophloëem gevormd. Enige tijd later
worden resp. a a n binnen- enbuitenzijde metaxyleem en -phloëem afgezet.
Dit geschiedt wanneer de lengtegroei in het betreffende stengelgedeelte
zo goed als beëindigd is. Nog iets later is het tussen xyleem en phloëem
gelegen procambium overgegaan in het cambium, een secundair meristematisch weefsel, d a t a a n de binnenzijde het secundaire xyleem, a a n de
buitenzijde het secundaire phloëem afzet. I n de mergverbindingen tussen
de vaatbundels ontstaat d a nhet interfasciculaire cambium, d a t verbonden
is m e t het cambium in devaatbundels, zodat dan eengesloten cambiumring is tot stand gekomen.
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Door de activiteit v a n het cambium ontstaat al spoedig een sluitende
cylinder van vaatbundelweefsel (zie foto 3), die dus v a n buiten naar
binnen bestaat uit secundair phloëem en xyleem, gescheiden door de
cambiale gordel, die b.v. bij de appel 6 t o t 8 cellagen dik is. Alles wat
buiten deze gordel ligt, noemt men de schil. Het primaire phloëem wordt
al spoedig platgedrukt en is dan niet meer te herkennen.
Door de diktegroei moet de omtrek v a n het cambium ook steeds groter
worden, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door een nu en dan plaats
vindende vorming van radiale celwanden, waardoor het aantal cellen
in de ring groter wordt. Dit heeft tot gevolg, dat steeds meer xyleem- en
phloëemelementen worden gevormd. H e t is duidelijk, dat de schil hieraan
op de een of andere wijze tegemoet moet komen, daar zij anders zou
scheuren. De cellen in de schil voeren, voor zover mogelijk, delingen uit,
waardoor de ontstane weefselspanningen gedeeltelijk worden opgeheven.
Dode weefselpartijen zijn daar niet toe in staat en scheuren, hetgeen heel
goed zichtbaar is a a n s t a m m e n en oude takken.
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F o t o 5. Verschillende doorsneden door h e t h o u t v a n de appel. A : d w a r s ; B : r a d i a a l ;
C: tangentiaal. In A zijn duidelijk de mergstralen als lange, smalle bandjes zichtbaar,
evenals een jaargrens (onderaan). (Naar E A M E S & M A C D A S I E L S , 1925.)

Het cambium vormt niet alleen hout- en zeefvatcellen, doch ook
andere elementen. Naar het xyleem (foto 5) in de eerste plaats zeer
dikwandige, van talrijke grote hofstippels voorziene, in volwassen
toestand protoplastloze vezeltracheïden, die het belangrijkste gedeelte van
het hout van vruchtbomen uitmaken en het zijn grote stevigheid verlenen. Vervolgens houtparenchym, eigenlijk in cellen verdeelde houtparenchymvezels. Naar de phloëemzijde worden, behalve zeefvatcellen
en begeleidende cellen, bastvezels en bastparenchymvezels geleverd. De
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eerste zijn sklerenchymatisch en meestal verhout en bevatten bovendien
vaak kristallen van Ca-oxalaat, evenals de bastparenchymcellen, die
overigens veel op die van het houtparenchym lijken. Naar beide zijden
wordt mergstraalparenchym gevormd in radiaal verlopende i - à 6-rijige
bandjes van lage, smalle, in de lengte gerekte cellen, de mergstralen.
De werkzaamheid v a n het cambium gaat niet steeds onveranderd door.
Deze is het grootst in het voorjaar, waarin ook de grootste houtvaten
worden gevormd. Geleidelijk aan nemen aantal en grootte der gevormde
elementen af en het hout wordt dichter en daardoor donkerder v a n kleur.
Het eerst gevormde hout noemt men het voorjaars-, het latere het
zomerhout. De overgang v a n het in het ene jaar gevormde zomerhout t o t
het voorjaarshout v a n het volgende jaar is scherp; men noemt deze de
jaargrens. De houtring tussen twee jaargrenzen is een groei- of jaarring.
Soms wordt er in een jaar nog een min of meer onduidelijke groeiring
gevormd ten gevolge van een sterke St. Jans-ontwikkeling en ook wel
na het opnieuw uitlopen van door bijzondere omstandigheden (insecten-,
schimmelaantasting, spuitschade) kaal geworden bomen. In droge zomers
en bij zwakke groei is de jaarring klein.
Het oudere xyleem sterft na verloop v a n jaren geheel en wordt doortrokken met een voor water ondoordringbare, bruine gomachtige substantie, waardoor het a a n het stoftransport en de opslag v a n reservevoedsel wordt onttrokken en alleen nog dient voor de versteviging v a n
de stengel. Dit dode, donkergekleurde gedeelte van oudere t a k k e n en
stammen is het kernhout. Het nog levende gedeelte wordt het spint(hout)
genoemd.
Bij de noteboom worden de houtvaten bij het ontstaan van het kernhout geheel geblokkeerd door de blaasvormig uitpuilende stippelmembranen,
de thyllen.

Bij diepgaande verwondingen, die het xyleem vrijleggen, wordt dit
over een diepte v a n enige jaarringen eveneens in kernhout veranderd,
waardoor het dieper liggende weefsel wordt beschermd. Dit na verwonding ontstane kernhout wordt schuthout genoemd.
I n oudere stengeldelen bestaat de schil geheel uit secundair phloëem
met hierin gevormde kurklaagjés en lenticellen. De epidermis en de
schors zijn dan afgeworpen. Alle buiten het binnenste kurklaagje gelegen
cellen zijn dood; dit dode gedeelte wordt in de praktijk de boomschors
genoemd; een betere benaming is korst. Deze korst blijft lange tijd aanwezig, doch scheurt en schilfert af ten gevolge van de diktegroei en door
sommige bespuitingen (vruchtboomcarbolineum!). De nog levende laag
phloëem wordt wel sapvlies genoemd; het is slechts één seizoen oud.
Takoksels.
Door de achtereenvolgens door het cambium gevormdejaarringen worden de
binnen de cambiale gordel gelegen weefsels steeds meer en meer bedekt. Zo
raken ook de bases van takken, welker groeiringen aansluiten bij die van de
stam en daarin overgaan, steeds dieper in het hout ingebed. In een levende tak
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krijgt dit ingesloten gedeelte een kegelachtige vorm. De ruimte in de takoksel
wordt door dediktegroei steedskleiner, waardoor ookvoortdurend een gedeelte
van de schil moet worden weggewerkt. Dit kan geschieden door eenvoudige
wegpersing, waardoor de schil in de takoksel omhoogplooit in min of meer
concentrische ringen. Wanneer de tak een zeer scherpe hoek maakt met de
stam worden ook wel stukjes korst mee ingesloten, hetgeen een mechanische
verzwakking tot gevolg heeft. Daardoor scheuren steil omhoog groeiende
gesteltakken vrij gemakkelijk af.
Doordat ook het cambium in een takoksel te ruim is, treden hier grote veranderingen in vorm en rangschikking der cellen op, hetgeen het okselhout
warrelig maakt.
2. De k n o p p e n
E e n k n o p is een onontwikkeld kort stengeltje, welks t o p door kleine
blaadjes wordt bedekt en soms door leerachtige schubben extra wordt
beschermd.
Elke stengel eindigt in een eindknop (terminale knop). I n de bladoksels
bevinden zich de zijknoppen (okselknoppen, laterale knoppen). Ter zijde
v a n en min of meer boven de zijknoppen staan vaak bijknoppen (bij
Prunoïdeae zeer opvallend) ;•in de regel zijn ze iets kleiner dan de zijknoppen. Grootte en stand der knoppen hebben, afgezien v a n h u n physiologische betekenis, enig belang voor de determinatie van fruitsoorten
en onderstammen (zie bijv. H E N K E S , 1943).
Soms lopen knoppen in het seizoen van hun vorming reeds uit, doch
meestal vormen ze tegen het einde van hun ontwikkeling een uit 8 à 12
min of meer leerachtige schubben bestaand omhulsel, dat hen beschermt
tegen ongunstige uitwendige invloeden in de periode v a n groeistilstand.
Een extra beschutting bieden daarnaast ook dicht opeen staande wolharen (bijv. bij de peer en de appel), of een harsachtige, door speciale
klierschubben gevormde stof, die de knoppen als een min of meer glanzende laag bedekt (bijv. bij de kers). In tegenstelling tot de onbeschermde
of naakte zomerknoppen spreekt men hier van winterknoppen.
Naar gelang van de inhoud m a a k t men onderscheid tussen bladknoppen
(houtknoppen, vegetatieve knoppen), bloemknoppen en gemengde knoppen.
De beide laatste worden in de practijk v a a k vruchtknoppen genoemd;
plantkundig gezien is dit natuurlijk een geheel onjuiste benaming, doch
voor het practische gebruik kennen we geen betere term om bloemknoppen en gemengde knoppen gezamenlijk aan te duiden.
De bladknoppen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun min of meer
spitse en slanke vorm. Zij bevatten een stengeltje met gedrongen internodia, waaraan zich een aantal, in diverse ontwikkelingsstadia verkerende, kleine blaadjes bevinden.
Zuivere bloemknoppen komen bij de Prunoïdeae voor. Deze dikke,
min of meer afgeronde knoppen bevatten een kort, kegelvormig stengeltje, dat een of meer bloemen draagt (1 bloem bij perzik, 2 bij pruim,
een tros bij kers) en komen voor als eind- of zijknop en ook als bijknop ; bij
bepaalde perzikvariëteiten staan 1 tot 4 bloemknoppen naast en boven
de bladknop (bij de meeste andere aan weerszijden een). Soms noemt men
een dergelijk knoppenkluwen wel foutief een gemengde knop, doch deze
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bevat een of meer bloemen op de top v a n een bebladerde stengel, bijv. bij
appel en peer.
Bij het enten en oculeren v a n Steenvruchtigen is het v a n belang
rekening t e houden met het feit, dat een zijknop een bloemknop k a n zijn.
Oculeren met een enkel oog kan riskant zijn: men loopt gevaar, d a t het
een bloemknop is, waaruit zich vanzelfsprekend geen scheut kan vormen.
Wanneer knoppen zeer onontwikkeld blijven of vroegtijdig t e gronde
gaan, spreekt men wel v a n „blinde" knoppen of ogen. Deze k u n n e n in
sterke m a t e optreden bij sommige perzikvariëteiten en rode aalbessen
v a n het macrocarpum-type, bijv. Fay's Prolific.
Slapende knoppen zijn zijknoppen, die in het seizoen volgend op dat
v a n hun vorming niet uitlopen. Zij kunnen zeer lang levenskrachtig
blijven, soms meer dan 30 jaren. Bij Prunoïdeae leven ze slechts kort,
soms maar één jaar. Vaak worden ze verward met adventieve knoppen, die
niet in de oksels v a n bladeren worden aangelegd, doch op willekeurige
plaatsen aan de stengel en zelfs aan wortels. Van de laatste mogelijkheid trekt men profijt bij het makenvanwortelstek, bijv. bij sommigepruimenonderstammen, w.o. Common Plum en bij bramen. Een adventieve
knop ontstaat uit een bijv. na zware snoei door regeneratie gevormd i

Foto 6. De vaatbundelyerbinding van slapende knoppen strekt zich, al naar de ouderdom
dezer knoppen, over een aantal jaarringen uit, zoals hier blijkt uit een doorsnede van
een appelstam. (Naar STOÜTEMEYEK, 1937.)

secundair meristeem, d a t in de pericykel of in het secundaire phloëem
wordt aangelegd ; soms ook wel in woordcallus. Zij staat dus in geen enkel
direct contact met het inwendige van de stengel in tegenstelling met de
slapende knop (foto 6).
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3. De s c h e u t t y p e n
De zijknoppen blijven in de regel in het seizoen van hun vorming
rusten om pas in het volgend voorjaar uit te lopen (fig. 15). Ze blijven
meestal klein en liggen dan dicht tegen de hoofdscheut aan. Bij sommige
knoppen ziet men echter een iets gewijzigde stand: ze maken een min

Fig. 15. Scheuttypen. A. - sylleptisehe scheut: zw - basale zwelling; bk - bijknop in
oksel van bladmerk -bm; B, tuiltje -f- vruchtspoor: si-knopschuplittekens ; d-tuiltje.
dat vorig jaar eindigde in bladknp; sp - vruchtspoor, eindigend in bloemknop; C
vruchtspoor; D: houttwijg, eindigend in bladknop-k; K: beurs met 2tuiltjes, I en II
si: schublittekens; lb: litteken van as van afgevallen bloeiwijze, die op de beurs zelf
wel vruchten heeft gedragen, op tuitje I, dat het volgende jaar bloeide, niet. (Orig.)
Sprenger,

Fruitteelt.
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of meer grote hoek met de hoofdscheut en vaak valt dan aan de bovenzijde v a n de knop een duidelijke zwelling waar t e nemen. In de uiterste
hoeken bij het bladmerk bevindt zich aan weerzijden v a n de knopbasis
een bladknop (bijknop). Onder deze knop is min of meer duidelijk het
litteken v a n het blad, in welks oksel het gevormd is, waarneembaar.
Knoppen in alle overgangsstanden v a n aanliggend t o t recht afstaand
k a n men vaak zien bij stevige scheuten v a n de meeste fruitvariëteiten.
Wanneer een zijknop reeds m het seizoen v a n zijn vorming gaat uitlopen, zonder dat dit een gevolg is v a n het wegvallen v a n de eindknop,
ontstaat een zgn. sylleptische („te vroege") scheut. Men treft dergelijke
scheuten aan bij bomen m e t een sterke groeikracht, bijv. bij jonge, goed
gezonde bomen en n a omenting of zware snoei. Soms lopen ook de
zijknoppen v a n deze scheuten nog in hetzelfde seizoen uit. Aan sylleptische scheuten ontstaan in hetzelfde jaar in de regel geen vruchtknoppen, daar die onder de heersende groeiomstandigheden niet gevormd
kunnen worden. Toch moet men daarom niet menen, d a t zij in de toekomst onvruchtbaar zullen blijven, zodat men ze zou moeten wegsnoeien.
De vorming v a n deze scheuten is het gevolg v a n een zeer sterke groeiprikkel, die, zolang hij duurt, de bloembaarheid onmogelijk maakt.
Wanneer in later jaren de groeikracht v a n de boom verminderd is,
worden ook aan de eertijds „te vroeg" ontstane scheuten vruchtknoppen
gevormd.
Afhankelijk v a n de m a t e v a n hun ontwikkeling na de beëindiging v a n
de groei k a n men een drietal typen v a n sylleptische scheuten onderscheiden (natuurlijk met alle mogelijke overgangen) :
een wollig behaard, kort en dun stompje tot 2 à 3 cm lang;
een t o t ± 10 cm lange scheut m e t gladde „ b a s t " en matig lange
internodia; aan de basis v a n de scheut staan dikwijls (vooral bij
peren) opvallende bijknoppen. Men treft dit scheuttype aan bij zaailingen v a n appel, peer en pruim en ook bij bepaalde pruimenonderstammen in de moerhoek, bijv. St. Julien. Omdat deze scheuten
dikwijls eindigen in een doorn en doornvorming een„wild" kenmerk is,
verwijdert men in de regel kruisingen, die veel scheuten v a n dit t y p e
vormen. Op zichzelf is echter de doornvorming geen teken voor
onbruikbaarheid. Bij het ouder worden vormt de boom steeds minder
v a n deze scheuten en k a n dan uitstekende kwaliteiten blijken t e
bezitten.
een min of meer omlaagstaande scheut, vaak langer dan 10 cm, die
overigens veel op het voorgaande t y p e gelijkt. Men vindt ze veel bij
bepaalde pruimenonderstammen in de moerhoek (N.L.S. Mussel, alle
Myrobalaantypen).
De bij de uitsluitend v a n stand veranderde knoppen aan de bovenzijde
waarneembare verdikking is bij de twee laatste scheuttypen vrij opvallend, vooral bij perebomen.
De scheuten, die normaal uit winterknoppen ontstaan vertonen een
ander beeld. Al naar hun ontwikkeling kan men hier ook weer ver-
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schillende typen, waarvan BOYES (1924) een duidelijk overzicht geeft,
onderscheiden :
het scheutje blijft slechts zeer kort (gewoonlijk korter dan 2 cm);
dikwijls wordt de eindknop een vruchtknop. Gedurende de ontwikkeling wordt het scheutje door een aantal (3—5) dicht opeenstaande
bladeren omgeven. In de daarop volgende winter zijn de littekens
daarvan duidelijk zichtbaar. H e t scheutje (Frans: lambourde) m e t
een vruchtknop noemt men wel een vruchtspoor ;wanneer de eindknop
een bladknop is gebleven een bladspoor.
het volgende type, het tuiltje (Fr.: dard) dat veel bij appels voorkomt, bestaat uit scheuten v a n 3 tot 10 cm lengte; de zijknoppen zijn
in de regel slechts zwak ontwikkeld. H e t scheutje k a n in een bloemknop eindigen. Blad- en vruchtsporen en tuiltjes worden meestal
aangeduid als kortloten.
vruchttwijgen (Fr.: brindilles), scheuten v a n 10 t o t 30 cm lengte,
komen veel voor bij appel en peer. De zijknoppen zijn, evenals bij
het tuiltje, in de regel weinig ontwikkeld, hoewel ze naar de top v a n
de scheut toe krachtiger worden; ze kunnen in hetzelfde jaar v a n h u n
vorming overgaan in vruchtknoppen. Wanneer de twee laatste
scheuttypen aan een hoofdscheut ontspringen, neigen ze dikwijls t o t
horizontale groei, hetgeen gunstig is voor de bloemknopvorming.
(De meeste appels en peren dragen veel op eindstandige vruchtknoppen
van de twee laatstgenoemde scheuttypen; deze knoppen zijn in de regel
veel gezonder en beter ontwikkeld dan de okselstandige vruchtknoppen
aan de grotere scheuten.)
Een vergelijking v a n deze normale met sylleptische scheuten geeft de
volgende verschillen t e zien: de aanwezigheid v a n knopschub-littekens;
de basale zwelling is nauwelijks zichtbaar; de bij de basis staande
bijknoppen liggen verscholen onder bladkussens; a a n de eerste 3 cm
vanaf de basis ziet men in wintertoestand 2 of 3 littekens v a n de eerstgevormde weinig ontwikkelde overgangsblaadjes waarvan de bladkussens min of meer over de okselknoppen zijn heengegroeid (bij sylleptische scheuten v a n overeenkomstig t y p e liggen deze knoppen veel
verder uit elkaar).
De t o t nu toe genoemde scheuttypen aan minstens i-jarig hout
kunnen elkaar afwisselen, bijv. een scheut k a n beginnen als bladspoor,
zich in het volgende jaar verlengen met een onvruchtbaar tuiltje, dat weer
gevolgd k a n worden door een blad- of bloemspoor, tuiltje of vruchttwijg.
houttwijgen, (Fr. bourgeon), lange, dunne en onvruchtbare scheuten,
die veel op vruchttwijgen lijken. Ze vormen zelden vruchtknoppen,
in het jaar van hun ontstaan.
De zwaardere t a k k e n vertonen aan hun basis vlak onder de ring v a n
schublittekens gewoonlijk duidelijk zichtbare bijknoppen. Boven de
ring bevinden zich bij de appel 1 tot 3 littekens v a n de eerste weinig
ontwikkelde blaadjes, die vrij dicht bij elkaar staan (in de eerste
7 mm). Dan volgt een gedeelte v a n ongeveer 3 cm m e t 2 tot 4 goed
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ontwikkelde bladkussens, welk aantal volgens B O Y E S karakteristiek
is voor de variëteit. Hierop volgt een gedeelte v a n 7 tot 30 cm,
afhankelijk v a n variëteit en groeiomstandigheden, waaraan zich een
aantal meestal slapend blijvende zijknoppen bevinden. (Bij Early
Victoria en Lane's Prince Albert worden deze zijknoppen veelal
gemengde knoppen). De internodia in dit gedeelte, dat in de periode
van de eerste sterke groei gevormd wordt, zijn lang. Op dit gedeelte
volgt een nog sterker variërend scheutstuk, dat gekenmerkt wordt
door de neiging om in hetzelfde seizoen okselstandige vruchtknoppen
te vormen bij krachtige scheuten ; bij zwakkere scheuten ontwikkelen
zich hieraan pas in het volgende jaar vruchtsporen. De internodia in dit gedeelte zijn veel korter. In het algemeen zijn korte
internodia bij goed groeiende bomen een teken v a n de intredende
bloembaarheid. Soms, bijv.bij Cox's Orange Pippin,zietmen scheuten,
die v a n top t o t basis bezet zijn m e t vruchtknoppen; zulke takken
hebben dan korte, vrij dikke internodia. Wanneer de bloemknopaanleg gaat intreden, s t a a t de groei vrijwel stil; als deze eenmaal
op gang is, ziet men vaak een hernieuwde groei: het St. Janslot, dat
in lengte varieert en waaraan vrijwel nooit vruchtknoppen ontstaan.
H e t stengeldeel, dat de bloeiwijze draagt, wordt door bloei en vruchtdracht bijzonder beïnvloed en ontwikkelt zich tot de voor elke variëteit
karakteristieke vruchtbeurs (de „clusterbase" in Amerikaanse literatuur).
De beurs is kort en gezwollen, naar de top toe soms dikker wordend.
Aanvankelijk is het weefsel niet stevig, waardoor de beurs gemakkelijk
beschadigd wordt. Later, wanneer de weefsels meer verhouten, is dit
gevaar niet meer zó groot, maar toch breken uit okselstandige vruchtknoppen ontstane beurzen steeds vrij gemakkelijk af, in tegenstelling t o t
terminale beurzen, die al betrekkelijk spoedig geheel in de scheut opgaan
en nauwelijks herkenbaar worden. Beurzen aan sporen kunnen hun vorm
jarenlang behouden.
De beurs is een scheut, waarvan de eindknop is opgegaan in de bloeiwijze, waardoor verdere lengtegroei onmogelijk is geworden. Op de top
ziet men bij appelbeurzen in de eerstkomende winter de resten v a n de
bloemtros nog zitten; bij perebeurzen verraadt alleen een litteken de
plaats waar de tros heeft gestaan. Een beurs k a n alleen „verder groeien"
door het uitlopen v a n een of meer zijknoppen, waarvan er 2 t o t 3 (afhankelijk v a n de variëteit) bij appel en peer voorkomen. Deze zijknoppen
kunnen bij gezonde, zeer vruchtbare bomen in hetzelfde seizoen vruchtknoppen worden; die geven dan in het volgende jaar „vrucht op de«
beurs". Vaker lopen ze om verschillende oorzaken uit envormen scheuten,
die bij sterk groeiende bomen vrij lang kunnen worden. Gewoonlijk
wordt hun eindknop, wanneer de beurs niet gedragen heeft, een vruchtknop. De ogen op terminale beurzen hebben meer kans om uit te groeien
d a n die op laterale.
Een beurs op een spoor vormt gewoonlijk geen lange scheuten. In de
regel ontstaat daaruit in de volgende jaren een aaneenschakeling v a n
sporen, die elk ongeveer 1 cm lang zijn. De verdere ontwikkeling v a n
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vruchtbare tuiltjes en vruchttwijgen is meer afhankelijk v a n de groeiomstandigheden en de variëteit.
Hoofdscheuten v a n bepaalde variëteiten v a n appel en peer eindigen
in hun 3 e of 4 e jaar in een vruchtknop (bij Steenvruchtigen echter nooit).
In het volgende jaar vertakken zij zich dan vorkvormig op de beurs.
De nieuwe t a k k e n kunnen dit herhalen. Men ziet deze wijze van ontwikkeling meer bij sommige variëteiten dan bij andere. N a a r m a t e de
boom ouder en productiever wordt, groeien de hoofdscheuten steeds
minder uit; h u n jaarlijkse verlenging gelijkt dan veel op een fors, vruchtbaar kortlot.
Na zware snoei lopen vaak slapende knoppen en soms ook adventieve
knoppen krachtig uit, waardoor waterloten ontstaan. Waterloten uit
slapende knoppen noemt men wel proventieve, die uit adventieve
knoppen adventieve scheuten. Men meent wel ten onrechte, dat deze
takken niet bruikbaar zouden zijn voor de opbouw van de kroon. Wanneer ze op een geschikte plaats ontspruiten, kan men ze zeer goed gebruiken, hoewel ze aanvankelijk een vrij zwak verband met de moedertak
hebben en daardoor gemakkelijk afbreken. Dit verband wordt in volgende jaren steeds beter. Ook zijn zij niet speciaal onvruchtbaar, zoals
dikwijls wordt verondersteld. Wanneer h u n groeikracht later voldoende
is afgenomen, vormen zij wel degelijk bloemknoppen en dragen zij ook
vruchten.
Waterloten ontstaan door het „uitgeput" raken of verloren gaan v a n
reeds aanwezige t a k k e n ; door betere lichtcondities, bijv. bij het wegkappen v a n t e dicht op de blijvers staande wijkers; onder ringwonden
en locale bastaantastingen. Zwaar beschaduwde bomen vormen soms
k o r t voor het afsterven zeer veel waterloten.
De genoemde scheuttypen zijn op een voor elke soort en variëteit
karakteristieke wijze verdeeld over de kroon. Over de oorzaken van deze
verdeling wordt later gesproken.

c. Het blad
A a n het volkomen blad (fig. 16) onderscheidt men de schede, die overgaat in de steel, die de bladschijf draagt. Bij de basis v a n de steel s t a a n
meestal twee steunblaadjes (zeer duidelijk bij de appel, afwezig bij de noteboom). Meestal vallen ze vrij vroeg af.
Opvallend ishet verschil in vorm en grootte der steunblaadjes bij di-,tri- en
tetraploïde appelrassen: klein- en lijnvormig bij diploïden, groot, ovaal en
sterk gezaagd bij tetraploïden (NILSSON-EHLE, 1938), overgangsvormen bij
triploïden.
De bladeren der Steenvruchtigen hebben dikwijls a a n de steel of a a n
de voet van de bladschijf merkwaardige klieren, die door hun grootte
en vorm soms bruikbare kenmerken opleveren voor de determinatie v a n
de afzonderlijke variëteiten, ook v a n onderstammen (zie bijv. H E N K E S ,
1943). Over de bladklieren bij perziken, die rond tot niervormig zijn (bij
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sommige variëteiten ontbreken zij) is o. a. door GREGORY (1915) een
uitvoerig onderzoek verricht.
Aan de bladschijf onderscheidt men naast de algemene vorm, de top,
de voet, de rand, de nerven en het bladmoes. Al naar de vorm noemt men
de bladschijf elliptisch, langwerpig, eirond, etc. De top k a n spits, stomp,
toegespitst of stekelpuntig zijn, de voet spits, stomp, afgeknot of hartvormig.
De bladrand is bij de fruitgewassen zelden gaaf t e noemen, meestal is hij
ingesneden. Wanneer deze insnijdingen de algemene vorm niet beïnvloeden, k a n de rand gezaagd, dubbelgezaagd, getand of gekarteld zijn. Indien

bladtop

veervorm/'g handvormiq {
samenqestetd
blad
Fig. 16. H e t blad. (Orig.)
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zulks wel het geval is, noemt men de bladschijf, afhankelijk van de
nervatuur, veer- of handlobbig, veer- of handspletig, veer- of handdelig.
Als er meer dan één bladschijf a a n een bladsteel voorkomen, spreekt
men v a n een samengesteld blad. De bladschijven worden dan blaadjes
genoemd. Naar de vorm onderscheidt men handvormig en geveerd
samengestelde bladeren, welke laatste men bijv. bij de walnoot aantreft.
De nerven verlenen de bladschijf de nodige stevigheid. De hoofdnerf of
middelnerf loopt v a n de voet naar de top v a n de bladschijf en verdeelt
deze gewoonlijk in twee helften. Uit de hoofdnerf komen de zijnerven en
uit deze beide de aderen, dat zijn de kleinere en kleinste nerven. De
aderen omsluiten kleine gedeelten v a n het bladmoes (foto 7), die zij

F o t o 7. Bladeren en aderen. Verklaring, zie tekst.
(Naar M A C D A N I E L S en COWAKT, 1944.)

v a n voedingsstoffen en water voorzien en waaruit zij de producten
v a n de koolzuurassimilatie opnemen voor het transport naar andere
plantendelen. Bij de fruitgewassen hebben wij uitsluitend te doen
met naar de bladrand uitstralende nerven. Wanneer de zijnerven alle
uit één p u n t aan de basis v a n de hoofdnerf te voorschijn komen,
is het blad handnervig, bijv. bij Ribes; het is veernervig wanneer de zijnerven op verschillende hoogten a a n weerszijden uit de hoofdnerf komen,
bijv. appel, kers.
De a a r d v a n de oppervlakte v a n het blad is afhankelijk v a n de plaats
der nerven t. a. v. het bladmoes, v a n de structuur v a n de cuticula, het al
of niet aanwezig zijn v a n was en v a n de beharing.
Naar dikte en stevigheid v a n de bladschijf noemt men het blad papierachtig of leerachtig.
De bladeren zijn in een bepaalde volgorde, de bladstand of phyllotaxie,
ingeplant op de stengel. De bladstand bij fruitgewassen noemt men
verspreid: de bladeren staan niet in kransen of in paren. H e t meest treft
men aan de 2 / 5 d e stand, d.w.z. uitgaand v a n een bepaald blad gaat men
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spiraalsgewijs 2 maal om de stengel, het vijfde blad staat d a n boven het
uitgangs-(o-de) blad; men k a n ook zeggen, dat de afstand tussen 2 opeenvolgende bladeren het 2 / 5 d e gedeelte v a n een spiraalwinding is.
De bladstand wordt reeds bij de eerste aanleg der bladeren bepaald.
Als men de groeikegel v a n een stengel v a n boven beziet (foto 8), bemerkt

Foto 8. L,inks: een lengtedoorsnede door een winterknop, waarvan het vegetatiepvmt
tweebladprimordia draagt; het rechtse primordium ishet laatst aangelegd. Rechts: Dwarse
dooisnededoordeuiterste top van eenappelscheut ;duidelijk isdeliggingder bladprimordia
in een spiraal. (Naar MACDANIELS en COWABT, 1944.)

men een kleine verhevenheid vlak bij de t o p . Dat is de aanleg v a n het
jongste blad, het jongste bladprimordium. Wanneer dit w a t groter is
geworden, ontstaat er op enige afstand daarvan een nieuw. Doorde lengtegroei in de groeikegel komen de bladprimordia verticaal steeds verder v a n
elkaar te liggen, door de diktetoename raken ze voortdurend verder
v a n het middelpunt v a n de as verwijderd. Dit proces wordt in figuur 17
weergegeven. De door de jongste bladprimordia begrensde top v a n het
vegetatiepunt heeft, bij zuiver vegetatieve groei, ten naaste bij een
driehoekige vorm.

Fig. 17. Schematische voorstelling van de aanleg van loofbladprimordia. De bladstand
is aangegeven door de lijnen 1tot enmet 5.Deloofbladprimordia (I,.P.) zijn genummerd
naar de volgorde van hun ontstaan. (Naar BELL MACLELLAN, 1939.)

Bij nader onderzoek blijkt, dat het bladprimordium een afzonderlijk
groeipunt vormt, waarin verdere celdelingen plaats vinden. H e t wordt
daardoor langer en breder en gaandeweg komt de fundamentele vorm
v a n het blad in miniatuur t o t stand. De apicale groei v a n het jonge
blaadje wordt spoedig beëindigd, de verdere grootte-toename is het
gevolg v a n de gedurende betrekkelijk korte tijd overal plaats vindende
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vorming v a n nieuwe cellen en de daarop volgende celstrekking. Dit
geschiedt tijdens het spreiden v a n het blad. De cellen v a n het bladgroen
en de nerven bereiken dan h u n uiteindelijke grootte. Tenslotte worden
de nerven dikker, vnl. door secundaire diktegroei. Bij het uitlopen der
bomen in het voorjaar ontwikkelen de jonge blaadjes, die zich in de
winterknop bevonden, in 3 tot 6 weken tot een volwassen, rijp blad.
De in de gehele bladschijf plaats vindende groei is v a n betekenis voor
de zgn. „voorraadsbespuiting" met koperhoudende middelen tegen
schurft bij appel en peer. De op de zeer jonge bladeren gebrachte spuitvloeistof blijft daardoor regelmatig verdeeld bij de verdere ontwikkeling,
hoewel het bestrijdingsmiddel daarbij natuurlijk verdund wordt, o m d a t
het over een groter oppervlak wordt verdeeld. H e t spreekt vanzelf, dat
blaadjes, die niet bespoten werden, niet door de voorraadsbespuiting
worden beschermd. Dit eenvoudige feit dient in ogenschouw genomen te
worden bij de ontplooiing van bladeren aan krachtig groeiende scheuten,
waaraan ze veel later dan het tijdstip van het uitlopen der knoppen
worden gevormd. In het algemeen kan wel gezegd worden, dat de bladeren aan vruchttwijgen en kortere scheuten door de voorraadsbespuiting
min of meer voldoende-worden beschermd.
Reeds kort na het ontstaan v a n het bladprimordium vormt zich in zijn
oksel een nieuw meristeem, het begin v a n de okselknop.
Vorm en bouw der bladeren kunnen, ook bij een en dezelfde plant vrij
sterke verschillen vertonen, afhankelijk v a n de leeftijd v a n de plant en
v a n de groeiomstandigheden. Vroeg in het jaar zijn bijv. de bladeren v a n
Malus Sargentii gaafrandig en elliptisch v a n vorm, later zijn ze gelobd.
Van de groeiomstandigheden zijn de watervoorziening en het licht wel de
voornaamste, hoewel ook de bemesting een rol speelt. I n vele gevallen
zijn de aan het directe licht blootgestelde bladeren v a n een ander t y p e
dan die zich meer in de schaduw, in het centrum v a n de boom bevinden.
Men spreekt v a n licht- of zonnebladeren en schaduwbladeren. De eerste
zijn dikker dan de laatste, ze zijn ook kleiner, hebben een sterker ingesneden rand en ze.verschillen in kleur: schaduwbladeren zijn donkergroen, lichtbladeren meer bronsgroen.
De lichtbladeren hebben meestal opstaande randen en zijn ook vaak
min of meer gebogen (duidelijk zichtbaar bij Beurré Hardy), de schaduwbladeren zijn altijd vlak. Verder onderscheidt het lichtblad zich v a n het
schaduwblad door de dikkere cuticula v a n de bovenepidermis, waarvan
de cellen een minder gegolfde rand hebben; door het tot 4 lagen dikke
palissadenparenchym, waarvan de cellen langer zijn en meer, doch
kleinere chlorophylkorrels b e v a t t e n ; door h u n sterker v e r t a k t nervensysteem en door het groter aantal huidmondjes per cm 2 .
I n figuur 18 wordt de b o u w v a n een „lichf'blad getoond. De bovenste
en benedenste cellaag zijn resp.de boven- en de beneden-epidermis, die uit
chlorophylvrije cellen bestaan en die bedekt worden door de cuticula.
In de benedenepidermis komen veel huidmondjes voor; per mm 2 bij
de appel 90—600, bij alle vruchtbomen gemiddeld ongeveer 250. Tussen
de beide epidermata bevindt zich het mesophyl.
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Onder de bovenepidermis ligt het dicht opeen gepakte palissadeparenchym, welks cellen zeer rijk zijn a a n chloroplasten; hieraan ena a n
de betrekkelijk kleine intercellulaire ruimten d a n k t debovenzijde v a nhet
blad zijn donkere kleur. Onder het palissadeparenchym ligt een overgangsweefsel, waarin ook de kleinere nerven verlopen en daaronder het
sponsparenchym. Dit laatste is rijk a a n grote intercellulaire ruimten
(bevat dus veel lucht), de cellen bevatten betrekkelijk weinig chloro-

Fig. 18. Doorsnede door eenlichtblad vande appel.
(Naar EAMES en MACDANIELS, 1925.)

plasten, hetgeen tezamen delichte kleur v a n de onderzijde v a n het blad
tot gevolg heeft. Men meent, d a t het overgangsweefsel de aanvoer v a n
water en voedingsstoffen uit en de afvoer v a n de assimilaten naar de
nerven t o tt a a k heeft. Methetoog daarop spreekt menwelv a n verzamelcellen. I nhetpalissadeparenchym vindt hoofdzakelijk de koolzuurassimilatie plaats; het sponsparenchym is door de bijzondere bouw uitnemend
geschikt als verdampingsweefsel.
De grotere nerven vertonen een ingewikkelde bouw; voor verdere
bijzonderheden daaromtrent moet verwezen worden naar de speciale
literatuur. I n de aderen wordt het vaatbundelweefsel steeds meer
gereduceerd.
De bladeren vallen in h e t najaar (door bijzondere oorzaken soms ook
vroeger) af, t e n gevolge v a n de vorming v a n een scheidingslaag, die
tevens de onderliggende stengelweefsels tegen uitdrogen beschermt. I n
de basis v a n debladsteel ishet sklerenchym plaatselijk veel minder ontwikkeld I n deze zone wordt de scheidingslaag gevormd, dieb e s t a a t uit
een smalle, recht op deas v a n de bladsteel staande, verscheidene cellen
dikke strook v a nplasmarijke parenchymcellen. I n demiddenlamel dezer
cellen vinden chemische omzettingen plaats, waardoor het onderlinge
verband verloren gaat. Ook in h e t parenchym der vaatbundels spelen
deze processen zich af, zodat het blad alleen nog door de v a t e n en
tracheïden a a ndestengel bevestigd blijft. Door hetgewicht v a nhet blad,
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de kracht van de wind en door vorst worden deze verbindingen tenslotte
verbroken.
Bij het ontstaan der scheidingslagen of daarna wordt een periderm
gevormd d a t zich na verloop v a n tijd verenigt m e t dat v a n de stengel,
zodat deze dan overal door een beschermende kurklaag wordt bedekt.
d. De bloem
De bloem is een, voor de geslachtelijke voortplanting gespecialiseerd,
door zijn beperkte groei gekenmerkt stengeldeel met onontwikkelde
internodia, waaraan zich een aantal dicht opeenstaande kransen v a n
organen bevindt.
A a n een bloem onderscheidt m e n de steel, die overgaat in de bloembodem (torus), waarop de bloembekleedsels (het perianthium) en de
voortplantingsorganen zijn ingeplant. Wanneer deze delen alle aanwezig
zijn, spreekt men v a n een volkomen, bij ontbreken der bloembekleedsels
v a n een naakte bloem. E e n volkomen bloem is tweeslachtig of hermaphrodiet (bij afkorting weergegeven met het teken $). Zijn alleen óf de
meeldraden of de stamper(s) aanwezig dan is de bloem éénslachtig; in h e t
eerste geval manlijk ($) in het tweede geval vrouwelijk (Ç). Als manlijke
en vrouwelijke bloemen aan dezelfde plant voorkomen, is deze éénhuizig
of monoecisch (bijv. noot, hazelaar), komen aan één plant uitsluitend óf
-manlijke of vrouwelijke bloemen voor dan is deze tweehuizig of dioecisch
Planten, die zowel één- als tweehuizig zijn en eventueel ook nog één- en
tweeslachtige bloemen hebben aan afzonderlijke individuen, noemt men
polygaam (druiven).
De bloembodem k a n soms min of meer uitgegroeid zijn, zoals bij
framboos en braam, soms komt er een min of meer cirkelvormige verdikking op voor, de discus, die vaak uit honigklieren bestaat, bijv. bij de
druif en verschillende rode bessen (zie fig. 7).
Naar de (schijnbare) inplantingsplaats v a n bloembekleedsels en meeldraden m a a k t men onderscheid tussen de volgende bloemtypen:
hypogynisch: de bloembekleedsels en meeldraden staan lager dan de
stamper(s) ; bijv. bij framboos en druif;
perigynisch: op de schotel- t o t buisvormig uitgegroeide bloembuis
staan de bloembekleedsels en meeldraden hoger dan de stamper, bijv. bij
alle Prunus-soorten;
epigynisch: de stamper is vergroeid met de schotel- t o t buisvormig
uitgegroeide bloembuis; de bloembekleedsels en meeldraden staan schijnbaar op het vruchtbeginsel ingeplant, bijv. bij noot, appel en peer, alle
Ribes-soorten en alle Vaccinium-soorten.
Menheeft langetijd gemeend, dat debuis waarop devrije bloemorganen zijn
ingeplant bij peri- en epigynische bloemen, deeluitmaakt van de bloembodem.
Hij zou ontstaan zijn door het omhoog groeien van de bloembodem rondom
het vruchtbeginsel of door „instulping" van de top van de bloemas. Onderzoekingen van de laatste 20jaren hebben evenwel duidelijk gemaakt, dat deze
uitgroeiïng, waarvoor JACKSON (1934) de naam bloembuis voorstelde, de vergroeide bases van kelk- en kroonbladeren en meeldraden vertegenwoordigt.
(EAMES & MACDANIELS, 1925; EAMES, 1931;'SAUNDERS, 1937; MACDANIELS
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1940). De algemeen voorkomende uitspraak, dat het vruchtbeginsel van
Pomaceae en de pitvruchtigen grotendeels uit bloembodemweefsel bestaat, is
weerlegd door MACDANIELS (I.e.), die een uitgebreid vergelijkend onderzoek
heeft verricht aan bloemen van appel, peer, kwee en een aantal andere Rosaceae, waaronder ook meer primitieve.
De bloembekleedsels bestaan in het typische geval uit twee soorten
v a n in vorm en vaak in kleur verschillende kransen v a n bladeren. De
buitenste krans is de kelk (calyx), die uit meestal groene kelkbladen
bestaat. De binnenste krans(en) vormen de kroon (corolla), die uit meestal
gekleurde kroonbladen (petalae) bestaat. Is er geen verschil in kleur en
vorm der bladen dan spreekt men v a n een bloemdek of perigonium, zoals
men bij de vrouwelijke bloemen van noot en hazelnoot aantreft. De kelkbladen beschermen de bloem in knoptoestand voor schadelijke uitwendige
omstandigheden. De kroonbladen dienen als aantrekkingsmiddel voor
insecten, die de bestuiving bewerkstelligen. Planten, die op windbestuiving zijn aangewezen, hebben zeer onontwikkelde bloembekleedsels,
zoals de hazelaar. De druif werpt ze af in de vorm v a n een mutsje. Kelken kroonbladen kunnen vergroeid zijn of vrij staan. I n het eerste geval
spreekt men v a n een vergroeidbladige, in het tweede v a n een losbladige
kelk of kroon. Bij de losbladige kroon onderscheidt men aan de kroonbladen de nagel, het onderste smalle gedeelte en de plaat, het brede
bovenste gedeelte. De houding v a n kelk- en kroonbladen levert dikwijls
een zeer bruikbaar kenmerk voor de onderscheiding der variëteiten v a n
een plantensoort. DAHL (1935) heeft het gebruikt bij de beschrijving van
pruimenvariëteiten. Bij de overige fruitsoorten heeft men er nog niet
zoveel aandacht aan besteed, hoogstens m a a k t men onderscheid tussen
roos- en klokvormige bloemen, o.a. bij appel en perzik. Al naar de vorm
noemt men de vergroeidbladige kelk of kroon schotel-, kom- klok- of buisvormig. Men vermeldt bij de beschrijving der bloemen het aantal slippen,
terwijl de m a t e v a n vergroeiing in stijgende graad wordt aangeduid als
gedeeld, gespleten of gelobd. De omtrek v a n kelk- en kroonbladen en
-slippen k a n variëren van platrond t o t omgekeerd hartvormig (zie fig. 19).
De meeldraad, stamen, bestaat uit de helmdraad (filamentum) en de
helmknop (anthera). I n de helmknop bevinden zich twee helmhokjes
(thecae), die elk aanvankelijk uit twee stuifmeelzakjes (loculamenti)
bestaan, waarin het stuifmeel wordt gevormd. De helmhokjes zijn m e t
elkaar verbonden door het helmbindsel (connectivum), dat de voortzetting v a n de helmdraad is. Soms is het helmbindsel zeer sterk ontwikkeld
(bijv. bij Ribes vulgare en Ribes vulgare macrocarpum). Wanneer een
meeldraad geen stuifmeel vormt ten gevolge van min of meer onontwikkeld blijven, wordt hij een staminodium genoemd, bijv. in de functioneel éénslachtige bloemen van de druif en bij sommige pruimen, als
Rode Eierpruim.
De stamper (pistillum), waarin zich de vrouwelijke gameten ontwikkelen, wordt naar het aantal vruchtbladen of carpellen waaruit hij is opgebouwd enkelvoudig genoemd, bijv. bij de Prunus-soorten, of samengesteld,
zoals bij appel, peer en aalbes. I n het typische geval onderscheidt men
aan de stamper de volgende delen: het vruchtbeginsel of ovarium, het
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onderste gedeelte, waarin zich in een of meer hokken de zaadknoppen
bevinden; de stijl (stylus), die dient ter verhoging v a n de stempel en voor
de geleiding v a n de stuifmeelbuizen, een langgerekt gedeelte, dat in de
regel boven op h e t vruchtbeginsel staat, (soms zijn er meer stijlen, die
los kunnen staan, bijv. bij de peer, of min of meer met elkaar vergroeid
zijn, bijv. bij de appel en de Ribes-soorten) ; de stempel (stigma), het topgedeelte van de stijl, dat met paillen bezet en in rijpe toestand een
kleverig vocht uitscheidt; de stempel der windbestuivers is opvallend
groot. Bij verschillende gewassen ontbreekt een stijl, de stempel heet dan
zittend; bijv. bij druif en walnoot.

A

Y^

3
Fig. 19. De bloem. (Orig.)
A. appelbloem: kr = kroonblad; k = kelkblad; md = meeldraden; st = stijlen;
vr = vruchtbeginsel; zk = zaadknop. B. meeldraad: hd — helmdraad; hk — helmknop; hh = helmhokje. C. doorgesneden meeldraad: hb= helmbindsel; vb — vaatbundel; pz = pollenzakje. D. zaadknop: zl — zaadlijst; / = funiculus; r = raphe;
ch — chalaza; nu = nucellus; cm — embryozak; bi.in en bu.in = binnenste enbuitenste intejument; mi = micropyle; zh — zaadhok. E. druivenbloem: m = mutsje;
bb— bloembodem. F. id.: zittende stempels: vr = vruchtbeginsel.
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H e t vruchtbeginsel is naar de stand ten opzichte der overige bloemdelen bovenstandig, wanneer het vrij s t a a t in hypogynische en perigynische bloemen, bijv. bij Prunus; het wordt onderstandig genoemd bij
epigynische bloemen, bijv. bij appel, peer, noot ; het is half onderstandig
wanneer het slechts gedeeltelijk met de overige bloemdelen is vergroeid,
bijv. bij Ribes petraeum.
Naar het aantal hokken (loculi), waarin het vruchtbeginsel is verdeeld,
noemt men het éénhokkig (Prunus) t o t meerhokkig, bijv. 2-hokkig bij
Ribes en druif, 5-hokkig bij appel en peer. Wanneer de tussenschotten
Meeldraad

Fig. 20. Vaatbundelsysteem v a n de appelbloem.

Verklaring, zie tekst.
(Naar M A C D A N I E L S , 1940.)

om de een of andere reden niet met elkaar zijn vergroeid noemt men ze
onvolkomen, het vruchtbeginsel is dan éénhokkig; bij een aantal appelvariëteiten is het vruchtbeginsel secundair éénhokkig, doordat bij de
vruchtontwikkeling de schotten v a n elkaar zijn getrokken. De zaadknoppen zijn bevestigd a a n de zaadlijsten (placentae).
De volwassen zaadknop (ovulum) is met de navelstreng (funiculus)
aan de zaadlijst bevestigd. H e t gedeelte v a n de zaadknop, waar de navelstreng in uitmondt, is de navel (hilus). H e t overeenkomstige weefsel, dat
bij anatrope zaadknoppen nog verder langs de zaadknop loopt, wordt
de zaadnerf of raphe genoemd. Navelstreng of zaadnerf komen uit in de
zaadknopkern of nucellus, het eigenlijke lichaam v a n de zaadknop._
I n de nucellus, bevindt zich een zeer grote cel, de kiem- of embryozak.

R o n d o m d e n u c e l l u s b e v i n d e n z i c h h e t z a k v o r m i g e &m/ie/xstee n buitenste
e i v l i e s of integument; bij d e w a l n o o t e n d e h a z e l n o o t t r e f t m e n s l e c h t s
één integument a a n . Tegenover de embryozak laten de integumenten een
o p e n i n g , h e t p o o r t j e of d e micropyle v r i j , w a a r d o o r d e s t u i f m e e l b u i s n a a r
b i n n e n k a n groeien. H e t gedeelte v a n de nucellus, w a a r a a n de integument e n zijn v a s t g e h e c h t e n w a a r i n d e n a v e l s t r e n g of r a p h e u i t k o m e n , h e e t
h e t vaatmerk ( c h a l a z a ) ; h i e r e i n d i g t d e v a a t b u n d e l , d i e d o o r d e n a v e l is
binnengekomen.
In verband met de later t e behandelen vruchtzetting is het gewenst hier
enige bijzonderheden van het vaatbundelsysteem van de bloem te vermelden,
hetgeen wij zullen doen aan de hand van fig. 20, waarin een aantal doorsneden
van de appelbloem schematisch zijn afgebeeld. De vaatbundels, die in de bloemsteel in een min of meer onderbroken ring (doorsnede H) liggen, beginnen
ongeveer 4 mm onder de aanzwelling van het vruchtbeginsel de vertakkingen
af t e geven voor de kelk- en kroonbladen (doorsnede G), welk proces ter hoogte
van F iets verder is voortgeschreden; de vaatbundels liggen echter nog steeds
in een ring. Uit het verdere verloop der bundels valt reeds hun „bestemming"
op t e maken: de bundels s gaan naar de kelkbladen, p naar de kroonbladen,
vc ( = ventrale carpellaire bundels) naar de buikzijde der carpellen. Bij E is
de vertakking dezer bundels een feit geworden en reeds beginnen de kelkbladbundels de dorsale carpellaire vertakkingen de af te splitsen, die langs de rugzijde der carpellen verder zullen verlopen. Op het niveau D is deze vertakking
voltooid; de dorsale carpellaire bundels liggen nu voor de kelkbladbundels, de
ventrale carpellaire bundels liggen in een ring in het centrum van het vruchtbeginsel. Deze laatste bundels geven een vertakking af aan de zaadknoppen,
hetgeen op de lengtedoorsnede en op de dwarsdoorsnede C zichtbaar is. Boven
elk hok van het vruchtbeginsel buigt de dorsale carpellaire bundel zich weer
naar het midden toe en verloopt dan met de ventrale bundel verder in de stijlen.
De kroonbladbundels geven op deze hoogte (B) elk drie takken (st) af aan de
meeldraden en later, op het niveau A nog twee takken (s) aan de aan weerszijden liggende kelkbladen. De kelkbladbundels hebben ook elk nog een vertakking voor een meeldraad afgesplitst. Het verloop van de genoemde vertakkingen is gedeeltelijk weergegeven in fig. 20. Uit deze figuur en uit foto 9
blijkt, dat de dorsale carpellaire vaatbundels aanzienlijk zwaarder zijn dan de
ventrale, hetgeen — zoals later zal blijken — van groot belang is voor de
vruchtontwikke ling.

Foto 9. Doorsnede van een appelvruchtbeginsel, op dezelfde hoogte als C in fig. 20.
(Naar MACDANIELS, 1940.
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De bloemen onzer fruitgewassen s t a a n zelden afzonderlijk, doch
meestal bijeen aan speciale stengeldelen, die min of meer duidelijk v a n
de vegetatieve stengeldelen verschillen en t e zamen de bloeiwijze vormen.
Van devele typen v a n bloeiwijzen ontmoet men de tros, de samengestelde
tros, het scherm, het katje en de schermvormige tros. De tros heeft een
lange, onvertakte hoofdas, waaraan zich — uitgezonderd a a n de top —
de gesteelde bloemen bevinden; de bloei verloopt in acropetale richting,
bijv. bij aalbessen. Bij de samengestelde tros staan langs de hoofdas
in plaats v a n bloemen zijassen, die op h u n beurt ook weer v e r t a k t
kunnen zijn, waaraan zich trosjes bevinden, bijv. bij de druif. H e t scherm
heeft een zeer korte hoofdas, waaraan zich de bloemen met even lange
stelen bevinden; een armbloemig scherm hebben kersen. Het katje heeft
een lange, dikwijls hangende, onvertakte hoofdas, waaraan zich eenslachtige, ongesteelde bloemen bevinden, bijv. bij walnoot en hazelaar.
De schermvormige tros is een bloeiwijze, waarvan de hoofdas door een
bloem is afgesloten; de bloemstelen hebben een verschillende lengte,
waardoor de bloemen tijdens de bloei ongeveer op dezelfde hoogte staan;
de topbloem bloeit het eerst dan volgen in acropetale richting de andere
bloemen. Een schermvormige tros treft men aan bij appel en peer; bij de
laatste kunnen de bloemstelen weer v e r t a k t zijn en een tweede bloem
dragen, v a n d a a r dat peren bloemrijkere bloeiwijzen bezitten.

e. De vrucht
Alle speciaal ontwikkelde en omgevormde bloemdelen, die het zaad
tot a a n de rijpheid omgeven, vormen t e zamen de vrucht. Andere delen,
die mede uitgroeien en veranderingen ondergaan, zoals het omwindsel
bij de hazelnoot, dat het napje vormt, rekent men niet t o t de vrucht.
Van de vele vruchttypen ontmoeten we bij de fruitgewassen in hoofdzaak de volgende:
de noot (nux), een éénzadige, niet openspringende droge vrucht; bij de
hazelnoot ontstaan uit een 2-hokkig vruchtbeginsel, waarin slechts één
zaad tot ontwikkeling k o m t ;
de bes, een één-of meerhokkige, vlezige, niet openspringende vrucht,
die ontstaan k a n zijn uit een onderstandig vruchtbeginsel (bacca), of
uit een bovenstandig (uva). De Ribes-soorten hebben een éénhokkige,
uit 2 onderstandige vruchtbladeren gevormde bes; Vaccinium-soorten
een 4-5-hokkige, uit een onderstaand vruchtbeginsel, ontstane bes; de
bes "van de druif is 2-hokkig en ontstaat uit een bovenstandig vruchtbeginsel;
de steenvrucht (drupa), een vlezige vrucht met in een, door het binnenste
deel van het vruchtvlees gevormde, steen liggende zaden. Pruim, kers,
perzik, framboos en walnoot hebben een enkelvoudige steenvrucht; bij
framboos en b r a a m zijn een aantal op de uitgegroeide bloembodem
zittende, enkelvoudige steenvruchten „verenigd" in een opvallend geheel,
waaraan men uiteenlopende benamingen heeft gegeven. De mispel heeft
een samengestelde steenvrucht, bevat n.1. 5 stenen;
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de pitvrucht (pomum), een vlezige vrucht, ontstaan uit de met het
samengestelde, 5-hokkige vruchtbeginsel vergroeide bases v a n kelk- en
kroonbladeren en meeldraden ; de zaden liggen bij appel en kwee in een
leerachtig, bij peer in een vliezig klokhuis.
De b o u w v a n devrucht komt inprincipe overeen met diev a n de bloemdelen waaruit zij is ontstaan, het vaatbundel-systeem blijft in wezen
hetzelfde. Door de groei zijn de verschillende delen vergroot en,
waar de grootte-toename niet overal gelijkmatig is geweest, vaak ook
verwrongen. H e t gedeelte v a n de vrucht d a t het zaad omsluit, noemt
men pericarp. Wanneer dit niet overal uit gelijksoortige weefsels bestaat,
m a a k t men verder onderscheid in een exocarp, mesocarp en endocarp, die
elk uit één t o t meer cellagen kunnen bestaan. Bij besvruchten is het
gehele pericarp parenchymatisch, bij steenvruchten treft men een parenchymatisch exocarp en een sklerenchymatisch endocarp a a n ; een mesocarp wordt in beide vruchten niet gevonden ( E A M E S en MACDANIELS,
1925).
De epidermis v a n de vrucht lijkt veel op diev a n bladeren en stengels in
vorm en inhoud der cellen, h u n wandbouw en cuticula. De buitenepidermis bestaat inde regel uit kleine, veelhoekige, tamelijk dikwandige cellen,
die aanvankelijk veel tannine bevatten. Er komen veel stomata invoor bij
appel en peer, vooral in de bovenste helft v a n de vrucht; ze ontbreken
bijv. bij de druif, cran- en blueberry. Bij de pitvruchten is eep aantal
der eerst aanwezige huidmondjes omgevormd t o t lenticellen. Bij rijpe
appels en peren zijn de epidermiscellen vaak v a n elkaar getrokken; het
verband blijft echter bewaard door de afzetting v a n cutine tussen de
radiale wanden. Een wasbedekking komt voor bijv. bij druif, pruim en
appel ; de wasvorming bij appels k a n bij de rijping zeer sterk toenemen,
zodat de schil „ v e t " wordt. Reeds op het vruchtbeginsel aanwezige haren
kunnen blijven bestaan, zoals bij de perzik, of zij kunnen verdwijnen,
zoals bij de appel; onder de bases der afgebroken haren ontstaan soms
lenticellen.
Op de epidermis volgt in vele gevallen een m i n of meer ontwikkelde
hypodermis, die v a n 1 t o t 6 cellagen dik k a n zijn. De hypodermis gaat
in de regel geleidelijk a a n in het vruchtvlees over. Bij bepaalde appelvariëteiten wordt de differentiatie der hypodermiscellen sterk beïnvloed
door de samenwerkende invloeden v a n zonlicht en wind. Vruchten a a n
de omtrek v a n de boom hebben daarbij een sterk ontwikkelde en scherp
begrensde hypodermis, die uit betrekkelijk kleine, dikwandige, langgerekte cellen bestaat. Daarentegen is de hypodermis zeer weinig ontwikkeld in de schaduw. Deze differentiatie der hypodermiscellen v a n
a a n zonlicht en wind blootgestelde vruchten speelt een belangrijke
rol bij h e t barsten, is er eigenlijk de directe oorzaak v a n . Bij variëteiten die niet t o t barsten neigen, zoals bij Grimes Golden, Winter
B a n a n a en Winesap is volgens V E R N E R (1938) de hypodermis niet
zo sterk gedifferentieerd; blijkbaar reageren verschillende variëteiten
verschillend op omstandigheden, die een verhoogde transpiratie t o t
Sprenger, Fruitteelt.
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gevolg hebben. Andere variëteiten reageren daarop door de vorming
v a n een kurkcambium in de epidermis, dat een min of meer groot
aantal lagen kurkcellen naar de buitenzijde produceert. Reeds
ZSCHOKKE (1897) vond, dat deze kurkvorming bij beschaduwde vruchten
vrijwel niet optrad. Nu zijn de elasticiteit en de rekbaarheid v a n kurkweefsel volgens EAMËS en MACDANIELS (1925) meestal zeer gering. Deze
kurkvorming heeft dus uiteindelijk hetzelfde effect als de differentiatie
van de hypodermiscellen. Bij de peer komen in de hypodermis veel
sklerenchymatische cellen voor, die bij bepaalde variëteiten steencellen
worden. De vorming v a n steencellen onder de epidermis is karakteristiek
voor de peer. I n ander verband komen we daarop nog terug. Epidermis
en hypodermis vormen samen de „schil" v a n de pitvrucht.
H e t eigenlijke vruchtvlees bestaat uit grote, dunwandige parenchymcellen, die in de meer oppervlakkige lagen aanvankelijk chloroplasten en
zeer veel zetmeel bevatten. De steenvruchten hebben meer chloroplasten
in deze cellen dan de pitvruchten. In dé dieper liggende cellen zijn de
chloroplasten vervangen door leucoplasten. Naar de steen toe worden de
cellen bij steenvruchten kleiner en zijn ze meer radiaal gestrekt. I n de
steen, het endocarp, liggen zeer sterk verhoute en verdikte cellen,
in welker wanden duidelijk de stippelkanalen zijn waar te nemen. De
richting der cellen is in opeenvolgende lagen verschillend. Op deze lagen
volgt tenslotte een tere binnen-epidermis, die echter in vele gevallen óf in
de steen is opgenomen, óf voor de rijping is verdwenen.

F o t o 10. Grenslaag (klokhuislijn") bij de appel.
(Naar M A C D A N I E L S , 19(0.)

De bouw der steenvruchten is betrekkelijk eenvoudig, daar hieraan
uitsluitend het vruchtbeginsel heeft medegewerkt. Bij de pitvruchten
draagt echter ook de bloembuis voor een zeer belangrijk deel bij t o t de
vrucht. De weefsels, die met uitzondering van het endocarp, tot nu toe
ook voor de pitvruchten zijn besproken, behoren hiertoe. De bloembuis
wordt naar binnen toe begrensd door een, op dwarse doorsnede min of
meer opvallende, scheidingslijn" (foto 10), die gekenmerkt wordt door
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ophoping v a n steencellen bij de peer (vooral bij bepaalde variëteiten) en
bijv. bij Malus coronaria. Soms is er een opvallend kleurverschil in de
weefsels a a n weerszijden v a n deze laag waar t e nemen: rood a a n de
buitenzijde, w i t a a n de binnenzijde, bijv. bij Sterreinet en andere appelvariëteiten met gekleurd vruchtvlees. Bij andere pitvruchten verkleurt
het weefsel binnen de scheidingslaag veel sterker dan het buitenliggende.
Deze laag bestaat u i t bijzondere parenchymcellen, die kleiner en meer gestrekt zijn en
ook iets dikkere wanden hebben dande cellen
aan weerszijden. E e n enkele maal is wel vermoed, d a t deze laag een cambium zou zijn,
K R A U S (1913, 1916), doch hiervan is niets
gebleken, T E T L E Y ( I 9 3 O ) , M A C D A N I E L S (1940),

e. a. De ophoping van steencellen in de omgeving van deze laag bij peren (foto 11) wijst
erop,d a t hier debloembuis enhet „eigenlijke"
vruchtbeginsel onder verlies vanhun binnen-,
resp. buitenepidermis met elkaar zijn vergroeid. De vorm v a n de scheidingslijn is
karakteristiek voor eenbepaalde variëteit en
kan gebruikt wordenalsdeterminatiekenmerk,
zoals K R A U S (1916) reeds heeft gedaan.

F o t o 11. Ophoping v a n steencellen onder deepidermis enbij
de grenslaag pseudocarp—
endocarp.
(Naar CKIST en B A T U E B , 1937.)

Binnen deze scheidingslaag ligt dus het
eigenlijke exocarp v a n de pitvruchten. Ter
wille v a n de eenheid in de terminologie verdient het aanbeveling dit gedeelte v a n devrucht ookzot e noemen. Het
uit debloembuis ontstane vruchtweefsel zou menhetpseudocarp kunnen
noemen. Dit geldt niet alleen voor de pitvruchten, doch voor alle
vruchten, die zich uit een onderstandig vruchtbeginsel ontwikkelen,
zoals die v a n Ribes, Vaccinium, Juglans, etc.
De cellen v a nhet exocarp v a nappel enpeer zijn gewoonlijk w a t kleiner
dan diev a n het pseudocarp, doch overigens is er weinig of geen verschil.
Bij de gekweekte appelvariëteiten komen er in h e t exocarp weinig vaatbundels voor. MACDANIELS (1940) oppert de mogelijkheid, d a t de zich
dikwijls voordoende bewaringsmoeilijkheden v a n deze vruchten hiermede in verband staan. H e t is echter gebleken, d a t kleincelligheid v a n
het vruchtweefsel in het algemeen reeds samengaat m e t slechte bewaareigenschappen. Op het exocarp volgt tenslotte het endocarp, d a t bekend
is alshet klokhuis. Dit bestaat uit ettelijke lagen englumige, dikwandige
sklerenchymcellen, die in de verschillende lagen verschillend zijn georiënteerd. Debloembodem begint onder debasis v a n het vruchtbeginsel
in de vruchtsteel, waar de kelk- en kroonbladvaatbundels de centrale
vruchtbladvaatbundels verlaten en eindigt waar de laatste uit het
overige weefsel v a ndecentrale cylinder v a ndesteel in de vruchtbladeren
overgaan. Bij veel appelvariëteiten is de bloembodem niet geheel door
het vruchtvlees bedekt; bij bepaalde peren, als Emile d'Heyst, waar het
vruchtvlees zich nog over enige afstand over de steel voortzet, is de
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b l o e m b o d e m eigenlijk n i e t w a a r n e e m b a a r , er is zelfs g e e n s c h e r p e g r e n s
t u s s e n h e t c o r t e x w e e f s e l v a nd ev r u c h t s t e e l e nh e t v r u c h t v l e e s .
I. D e v r u c h t i n d e p o m o l o g i s c h e b e s c h r i j v i n g
Gewoonlijk treft men in pomologische werken beschrijvingen en figuren aan
die de bijzondere details niet of zeer onvoldoende doen uitkomen. Ieder die
voor de taak komt t e staan een bepaalde vrucht t e moeten determineren,
ervaart spoedig, d a tditeen moeilijk, zoniet onbegonnen werk isals de vrucht
geen sprekende kenmerken vertoont. Kleur- ensmaakaanduidingen zijn vaak
zeer onbetrouwbaar, en ookde grootte k a nwisselen metde omstandigheden
waaronder de vrucht isgegroeid. Door het ontbreken van zaden ineen gedeelte
der hokken van hetklokhuis kan een pitvrucht scheef gegroeid zijn. Parthenocarpe vruchten vertonen vaak een andere vorm dan deals gevolg van bevruchting ontwikkelde. Ook dient men de verschillende vorm van t o p -en zijvruchten in het oog te houden. Bij steenvruchten zijn de beide helften
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Fig. 2i. De algemene vorm van deappel endepeer.
(Naar I>AHL,, 1944.)
zeer dikwijls ongelijk; bevatten ze echter twee zaden danzijn beide helften
gelijk ontwikkeld. Hetisdus indeeerste plaats v a nbelang t e weten of det e
determineren vrucht voor devariëteit karakteristiek is, ofdatmen met afwijkingen t e doen heeft. Hetnauwkeurig vaststellen van deaard der afwijkingen
is bijde bestudering v a nhet optreden vanmetaxeniën noodzakelijk. Tot nu
toe heeft men daaraan weinig aandacht geschonken, hetgeen reden isom aan
de betrouwbaarheid vanvele gegevens omtrent metaxeniën t e twijfelen. H e t
spreekt vanzelf, datvruchten die door ziekten zijn aangetast zelden bruikbaar
materiaal vormen.
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Bij het beschrijven van vruchten dient men in de eerste plaats de algemene
vorm in ogenschouw '.e nemen. Deze kan wisselen van platrond tot afgeknot
kegelvormig, zie fig. 22. Behalve de kenmerken van schil of vruchthuid, als
kleur, huidmor.djes, lenticellen, roest, e t c , zijn er een aantal kenmerken, die
voor de pit- en steenvrucht hieronder afzonderlijk worden besproken.
Ie. De p i t v r u c h t
Voor een nadere precisering van de vorm wordt de verhouding van hoogte
en gemiddelde breedte vermeld, bijv. in % van de hoogte. Deze is de afstand
tussen de rand van de kelkholte tot aan de onderkant van de vrucht, d.w.z.
de rand van de steelholte bij appels en enige peren, de inplanting van de steel
bij de overige peren. Tevens wordt aangegeven op welke afstand van de onderkant de grootste breedte ligt, eveneens uitgedrukt in de lengte. Dan worden de
bijzonderheden van de vorm van kelk- en steelholte omschreven, waarbij aard
en uitstrekking van plooien, ribben, beharing, kleur, roest, etc. worden vermeld, evenals het eventueel doorlopen van ribben vanuit de kelkholte over de
zijkanten van de vruchten. De lengte- en dwarsdoorsnede bieden een a a n t a l
kenmerken, die tot nu toe zeer onvoldoende zijn benut; een gunstige uitzonde-
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Fig. 22. Afmetingerj, te gebruiken bij de
beschrijving van de pitvrucht. (Orig.)
ring vormt in dit opzicht de Pomologi van DAHL (1943), die tenminste bruikbare
afbeeldingen geeft. Bij het maken van de lengtedoorsnede moet ervoor gezorgd
worden één hok van het klokhuis juist t e halveren, hetgeen na enige oefening
zeer goed lukt, indien men bij het halveren de snede door het midden van een
kelkblad en tussen de 2 daartegenover geplaatste kelkbladen legt. De volgende,
in fig. 23 aangegeven afmetingen kunnen nu worden bepaald: 1. de diameter
en 2. de diepte van de uitwendige kelkholte; 3. de diepte van de inwendige
kelkholte; 4. de afstand tussen de inplantingsplaats der meeldraden en de
basis van de inwendige kelkholte; 5. de hoogte, 6. de grootste breedte en
7. de plaats van de grootste breedte van het exocarp; 8. de hoogte, 9. de
grootste breedte en 10. de plaats van de grootste breedte van het leerachtige
of vliezige vruchtblad, 11. de afstand van de onderkant van de vrucht tot aan
de basis van het exocarp; 12. de diepte en 13. de diameter van de steelholte
en tenslotte 14. de lengte van de onbeschadigde steel. Het is duidelijk, dar
de afmetingen 12 en 13 bij de meeste peren vervallen.
De vorm van in- en uitwendige kelkholte wordt benaamd aan de hand van
de in de verklaringen bij fig. 23A gebruikte termen, die van exo-en endocarp
aan de hand van fig. 23B. De dwarse doorsnede wordt gemaakt op deplaats van
degrootste breedtevan het exocarp.Men stelt dan aan de hand van de bij fig. 23C
gebruikte termen de vorm van het exocarp, resp. die van het klokhuis v a s t .
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Fig. 23. Vorm van in- en uitwendige kelkholte; exocarp en vruchtblad;
dwarse doorsnede vrucht.
A: kelkbladen: 1. vlak divergent; ,2. vlak convergent; 3. connivent; 4. opstaand
convergent.
1 uitwendig 1. vlak; 2. schotelvormig; 3. komvormig
B: kelkholte
inwendig 1. conisch; 2. komvormig; 3. trechtervormig.
en meeldraden: 1. marginaal; 2. basaal; 3. mediaan.
C: exocarp: i.rond; 2.platrond; 3.tolvormig; carpel: 1.elliptisch ;2.rond; 3.eivormig.
D. klokhuis: 1. gesloten axiaal; 2. open axiaal; 3. abaxiaal; exocarp: 1. vijfhoekig;
2. afgerond; 3. uitgeschulpt.
(Orig.)
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Textuur en kleur, eventueel verschillen in pseudocarp en exocarp, worden
eveneens aan de doorsnede bepaald.
2e. D e s t e e n v r u c h t
Bij de meeste steenvruchten kan men een min of meer duidelijke inzinking
waarnemen, die zich uitstrekt van de steelholte tot aan het stijllitteken. Deze
inzinking, waarin dikwijls nog een fijne lijn is op te merken, wordt de buikgroef
genoemd (fig. 24). De lijn geeft de plaats aan waar de beide randen van het
vruchtblad, waaruit het vruchtbeginsel is opgebouwd, met elkaar zijn vergroeid. Deze zijde van de vrucht wordt de buik, de tegenoverliggende zijde
de rug genoemd. Helaas zijn deze termen zeer vaak verwisseld in de pomolo-

lenqte
dSKte

breedte
rugzijde

Fig. 24. Vorm en afmetingen van de steenvrucht. (Orig.'
gische literatuur, zodat men bij het raadplegen daarvan zich eerst van het
gevolgde gebruik op de hoogte moet stellen. De afstand tussen de top en de
rand van de steelholte wordt de lengte genoemd, die tussen buik en rug de dikte,
die tussen de flanken de breedte. Deze afmetingen worden in % van de lengte
uitgedrukt. Van groot belang voor de determinatie zijn de kenmerken van de
steen, die bij een groot aantal kersenvariëteiten door KOBEL (1937), bij een
80-tal pruimenvariëteiten door RODER (1939) zijn bestudeerd. In het reeds
genoemde werk van DAHL zijn de steenkenmerken van 54 pruimen opgenomen.
De benamingen van kanten, zijden en afmetingen komen geheel met die van de
vrucht overeen. De zich onder de buikgroef bevindende kant van de steen heet
dus ook hier de buik, de afstand tussen buik en rug de breedte; DAHL (1940)
m a a k t tegen de benamingen breedte en dikte van de steen ten onrechte bezwaar, hij verwisselt deze termen. Ook de afmetingen van de steen worden in %
van de lengte uitgedrukt. KOBEL (1.c.) geeft de grootte van de kersensteen aan
als 1 / 3 van de som van lengte, breedte en dikte.
De vorm van de steen (fig. 25) is vrijwel steeds karakteristiek voor een bepaalde variëteit. RODER onderscheidt daarbij de vorm'in buikaanzicht (Form in
der Vorderansicht) en de vorm in flankaanzicht (Form in der Seitenansicht). In
het eerste geval neemt men de welvingder flanken (Wölbungder Seitenfläche) en
gedeeltelijk de bouw van de buiknaad (Nahtwulst) waar en tevens de plaats van
de grootste breedte van de steen. In flankaanzicht ziet men degrondvorm van de
steen, d.w.z. zonder de buikrib en de plaats van de grootste dikte. DAHL (1940)
merkt op, dat voorts een belangrijk kenmerk is of de flanken over een gedeelte
zijn ingezonken, een détail waaraan door RODER geen aandacht is geschonken.
In vele gevallen loopt over het midden der flanken de middenrib (Mittelwulst
of Mittelrunzel), bij sommige pruimevariëteiten in de omgeving daarvan een
of enkele kleine ribben, die zelden langer zijn dan 5 mm. Het flankoppervlak
is zelden geheel glad bij pruimen. Plaatselijk laat het vruchtvlees, ook bij een
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loslatende steen, minder goed los; wanneer m e n het achterblijvende weefsel
verwijdert, vindt men ter plaatse een groefje. De ongelijkmatigheid v a nhet
oppervlak wordt door RODER, Narbung genoemd. Dedikkere kant vande steen
is de buik (Bauchseite, Nahtwulst). De smalle, verhoogde lijst, die dikwijls
over het midden vande buik loopt, isde buikrib, dievaak t o t eenkam is uitgetrokken, hetgeen voora duidelijk waarneembaar is wanneer men de steen
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Fig. 25. Schema vandepruimensteen. (Naar DAHL, 1940.)
steeleinde; 2. rugzijde; 3. middenrib; 3a. kleinezijribben; 4. vertakkingmiddenrib;
e
I zijrib; 6. zijgroef; /. 2e zijrib of buitenrib; 8. buikrib; 9. dwarsverlopende tak;
10. secundaire zijrib; n.- bijgroef; 12. ruggroef; 13. korte rugribjes.
op het steeleinde beziet. Opeenkleine afstand vindt mena a nweerszijden v a n
de buikrib een zijrib; soms ligt hiertussen nog een lagere, secundaire zijrib.
Aan derugzijde verloopt langs dezijrib dedikwijls scherp gemarkeerde zijgroef
(Gefäszbündelrille), waarin een dikke vaatbundelstreng heeft gelegen. Aan
de andere zijde van de zijgroef verloopt bij sommige variëteiten de buitenrib.
De rugzijde v a ndesteen isaanzienlijk eenvoudiger gebouwd d a nde buikzijde.
In deeerste plaats bemerkt men deruggroef (Rückenrille), waarin een zeer dikke
vaatbundelstreng heeft gelegen. Aan weerszijden van de ruggroef verlopen
de rugribben.

B. DEPHYSIOLOGIE DER FRUITGEWASSEN
§ 1. D E F U N C T I E S VAN D E CEL

I n deze § zullen wij die functies v a n de cel behandelen, die voor een
goed begrip v a n het hierna volgende v a n belang zijn. Sommige functies,
zoals de celgroei en -deling en de photosynthèse, worden besproken bij
de groei, resp. de functies v a n het blad.
De stofwisselingsprocessen in de plant, zowel de opbouwende als de
afbrekende, zijn gebonden a a n de p r o t o p l a s t e n der afzonderlijke cellen.
Zoals we reeds gezien hebben, b e s t a a t de protoplast uit de celkern, h e t
cytoplasma en de plastiden. Elk dezer delen heeft groter of kleiner a a n t a l
functies t e verrichten, die alle neerkomen op h e t bevorderen v a n b e p a a l d e
chemische reacties. H e t merkwaardige v a n deze reacties is, d a t zij onder
geheel andere omstandigheden verlopen d a n die in h e t chemisch labor a t o r i u m gebruikelijk zijn; vooral de betrekkelijk lage t e m p e r a t u r e n en

57
h e t o n t b r e k e n v a n z e e r heftig w e r k e n d e a g e n t i a v a l l e n hierbij h e t m e e s t
op. D e p r o t o p l a s t m o e t d u s over bijzondere m i d d e l e n beschikken, die de
afloop d e r r e a c t i e s in e e n b e p a a l d e r i c h t i n g m o g e l i j k m a k e n . D e z e m i d d e l e n zijn d e o r g a n i s c h e k a t a l y s a t o r e n , d i e m e n enzymen n o e m t , d i e d e
aan eiwitten geadsorbeerde uitgangspunten doen reageren.
JANSSEN (1939) heeft over het algemene mechanisme van de stofwisseling
een hypothese opgesteld, waarvan wij hier de hoofdtrekken weergeven.
De uitgangsproducten worden geadsorbeerd aan nucleoproteïden van het
cytoplasma, die men zich als matrijzen kan voorstellen. Wanneer deze matrijzen
gevuld zijn, bewerken enzymen de chemische omzettingen, waarna het eindproduct uit de matrijzen wordt verwijderd.
Stikstof- en phosphorhoudende eindproducten hebben de stikstof- en phosphorhoudende groepenverkregen vandenucleoproteïde-matrijs. Dezemoet voor
een volgende reactie eerst weer geregenereerd worden door opneming van N H 3
en phosphaat, hetgeen eveneens onder medewerking van enzymen geschiedt.
De cytoplasma-nucleoproteïden, die men met machines kan vergelijken,
worden volgens JANSSEN geproduceerd door de celkern-nucleoproteïden, die
dus met machinefabrieken t e vergelijken zijn (fig. 26).
synthetiserende groepen (machines)
celproducten

t.kern-nucteo-proteïnen
(thyminose-houdend)
2. cytoplasma-nudeo-proteïnen
(ribose-houdend)
verschillendecelmoleculen

machinefabriek
' 11111 u 11machines
1111:111 machine
} producten

cytoplasma
hooqeresynthetisierende groepen
(machinefabrieken)

Fig. 26. Schematische afbeelding van de cel. (Naar JANSSEN, 1939.)
De nucleoproteïden van het cytoplasma en de celkern onderscheiden zich
van elkaar door de suikergroepen van hun moleculen.
JANSSEN is tot de bovengeschetste hypothese gekomen bij zijn onderzoekingen over virusziekten. Virussen zijn abnormale nucleoproteïden en wel
voorzover men dit thans weet, cytoplasma-nucleoproteïden. Een van buiten
of van een andere cel komend virusdeeltje bereikt een embryonale of delende
cel, waarin de kern-nucleoproteïden nog cytoplasma-nucleoproteïden produceren. Het virusdeeltje verstoort nu de normale productie zodanig, dat er in
het vervolg alleen abnormale cytoplasma-nucleoproteïden: virusdeeltjes van
dezelfde soort als het binnengedrongen deeltje worden gevormd. Deze kunnen
weer andere cellen infecteren, zodat voortdurend meer virusdeeltjes worden
geproduceerd. De als matrijs in het cytoplasma fungerende virusdeeltjes leveren
abnormale eindproducten, waardoor de eigenlijke ziekte wordt veroorzaakt.
O v e r d e enzymen, d i e z o a l s w e r e e d s z a g e n d e s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n
mogelijk m a k e n door h u n k a t a l y s e r e n d e werking, willen w e t h a n s n o g
enige bijzonderheden mededelen. De werking v a n een k a t a l y s a t o r b e s t a a t
in h e t versnellen v a n chemische reacties, zowel o p b o u w e n d e als afbrek e n d e . H e t e i g e n a a r d i g e v a n e n z y m e n is, d a t zij e e n zeer specifieke
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w e r k i n g h e b b e n ; e e n e n z y m p a s t bij e e n t e v e r w e r k e n stof a l s e e n s l e u t e l
op een slot. Volgens de definitie m o e t de k a t a l y s a t o r a a n h e t einde v a n
h e t c h e m i s c h e p r o c e s , d a t h e t heeft v e r s n e l d , i n o n v e r a n d e r d e v o r m e n
hoeveelheid overblijven; strikt gesproken b e t e k e n t dat, d a t een zeer
beperkte hoeveelheid v a n de katalysator een onbeperkte hoeveelheid
stoffen i n a n d e r e stoffen k a n h e l p e n o m z e t t e n . D a t is e c h t e r n i e t h e t g e v a l
m e t e n z y m e n , h e t g e e n h i e r o p b e r u s t , d a t zij a l s e i w i t a c h t i g e stof z e e r
l a b i e l zijn e n g e m a k k e l i j k o n w e r k z a a m k u n n e n w o r d e n .
E e n b e l a n g r i j k e e i g e n s c h a p d e r e n z y m e n is h u n t h e r m o l a b i l i t e i t . E v e n a l s d e l e v e n d e cel w o r d e n z e d o o r e e n k o r t e v e r h i t t i n g o p 7 0 0 C g e h e e l e n
onherstelbaar onwerkzaam gemaakt.
De activiteit der e n z y m e n w o r d t zeer beïnvloed door de p H v a n h e t
m i l i e u , d . w . z . bij e e n b e p a a l d e p H zijn z e o p t i m a a l w e r k z a a m , d a a r o n d e r
e n d a a r b o v e n n e e m t d e a c t i v i t e i t af.
Elk enzym bestaat uit twee, min of meer sterk aan elkaar gebonden gedeelten, n.1. de eiwitachtige drager en de zgn. prosthetische groep of het
co-enzym. Sommige co-enzymen bleken bij nader onderzoek te bestaan uit
verbindingen, die reeds als vitaminen bekend waren; andere co-enzymen
bevatten ijzer, koper, mangaan, magnesium of zink. Zo bestaat de prosthetische
groep van een der gele ademhalingsenzymen uit de phosphorzure verbinding
van vitamine B 2 ( = lactoflavine), van zymase uit een phosphorzure verbinding
van het vitamine P P ( = nicotine-zuuramide), etc. De specifieke werking van
het enzym wordt mede bepaald door de aard van het eiwit van de drager; een
bepaalde stof kan als co-enzym van verschillende enzymen fungeren.
Men benoemt de enzymen meestal naar de stof die zij splitsen, bijv. eiwitsplitsende enzymen noemt men Proteinasen (proteïne = eiwit). Enzymen
met een overeenkomstige werking deelt men in dezelfde groep in. Zo kent men
de hydrolasen en de desmolasen. De enzymen van de eerste groep splitsen
samengestelde stoffen onder verbruik van water in eenvoudiger verbindingen.
Voorbeelden hiervan zijn: saccharase, die saccharose splitst in glucose en
fructose en omgekeerd, uit glucose en fructose weer saccharose kan maken
onder waterafgifte; amylase, dat zetmeel in maltose omzet en omgekeerd;
hemicellulase, dat hemicellulose in zijn opbouwende suikers omzet en omgekeerd. Deze enzymen zijn bij de koolhydraathuishouding van de plant van het
grootste belang. Voorts kan genoemd worden ß-glucosidase, dat uit glucose,
blauwzuur en benzaldehyde het amygdaline opbouwt ;deze stof komt voor in de
zaden van pit- en steenvruchten (amandel!). Dit enzym splitst en synthetiseert
ook talrijke andere verbindingen waarin ß-glucose voorkomt. Tot dezelfde
enzymgroep, de carbohydrasen, behoort ook nog de pectinase, dat pectine
opbouwt uit en splitst in oplosbare bouwstenen, hetgeen van belang is bij de
vruchtrijping en de fruitverwerking.
Tot de hydrolasen behoren ook de esterasen, die esters splitsen in, of synthetiseren uit, alcoholen of phenolen en organische of anorganische zuren. Aan de
werking van bepaalde esterasen is ook het ontstaan van een aantal smaakstoffen in de vrucht te danken. Een belangrijke esterase is voorts chlorophyllase,
die aan de chlorophyl-synthese en -afbraak deelneemt. Dit enzym schijnt
vooral in de maanden Mei en September, October in grotere hoeveelheden voor
te komen; dit zijn juist de perioden waarin de opbouw resp. de afbraak van
h e t chlorophyl het sterkst is.
De desmolasen brengen diepgaander veranderingen in de moleculen der
reagerende stoffen teweeg. Tot deze groep behoren in de eerste plaats de
ademhalingsenzymen o. w. de cytochromen, voorts het nitraatreducase,
waarvan men de werking nog niet goed kent. In verband met de belangrijkheid
van stikstof voor de ontwikkeling van de plant willen wij aan dit laatste enzym,

59
waarover o.a. onderzoekingen zijn verricht door Mej. ECKERSÖN (1931a en 6,
1932)iets nader aandacht schenken. Genoemde onderzoekster gingdereducaseactiviteit na van een appelboom, var. Stark,met wekelijkse tussenpozen gedurende een jaar van 31 Maart 1930 tot 14 April 1931. Bij het zwellen van de
knoppen was het reducasegehalte daarvan hoog. In de gegeven volgorde
bevatten de knoppen minder reducase: sporeknoppen, eindknoppen aan
éénjarig hout enzijknoppen. Een week later, toen de knoppen openwaren, was
het reducasegehalte sterk afgenomen: de eindknoppen der kortloten bevatten
nog slechts het tiende, de zijknoppen het vijfde gedeelte van dat van de voorgaande week. In de bladeren werd voortdurend weinig aangetroffen. In de
bloemknoppen werd in de week van 21 tot 28 April, vlak vóór het openen,
weinig reducase gevonden. In de geopende bloemen bevatten stampers, meeldraden en vruchtsteel veel reducase. Hierna vond een scherpe daling plaats
in de eerste vijf weken die op de bloei volgden. Gedurende de zomer bleef het
reducasegehalte laag, nam laat in de zomer en in de vroege herfst weer toe en
was hoog in de herfst tot laat in dewinter. Dan volgde in Februari een scherpe
daling. De nitraatreductie werd snel groter in de daarop volgende weken,
totdat de maximale hoogte weer was bereikt. Het reducasegehalte gaat dus
op en neer met delevensactiviteit van de plant;een verhoogde activiteit wordt
voorafgegaan door een verhoogde reducasewerking. Over de invloed van
verschillende elementen op de reducase-synthese en activiteit wordt gesproken
in het gedeelte over „De voedingsstoffen, hun betekenis en verwerking".
Boven werd reeds op het verband tussen vitaminen en enzymen
gewezen. Van de vitaminen willen we iets meer aandacht schenken aan
het vitamine C of ascorbinezuur, hoewel nog niet bekend is in welke
reacties het aan de stofwisselingsprocessen deelneemt.
H e t ascorbinezuur komt in betrekkelijk grote hoeveelheden voor in de
assimilerende, minder in de chlorophylvrije plantenorganen en overigens
in alle delen m e t een grote physiologische activiteit, bijv. uitlopende
knoppen, sterk groeiende en regenererende delen. De stof is zeer gemakkelijk t e oxyderen, waarbij zij overgaat in dehydro-ascorbinezuur.
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Deze oxydatie wordt ten zeerste versneld door sporen koper, welk
element een bestanddeel vormt v a n het ascorbinezuur-oxydase. Een
stof die gemakkelijk t e oxyderen is, bezit een sterk reducerend vermogen. Men beschouwt het ascorbinezuur, daar het ook in de chloroplasten voorkomt, wel als de drager v a n hun reductievermogen en veronderstelt, d a t het een rol speelt bij de photosynthèse. Waarschijnlijk
komt het ascorbinezuur grotendeels in gebonden vorm in de plant voor,
waardoor het veel stabieler is dan in geïsoleerde toestand.
H e t ascorbinezuur is onmisbaar voor de plantengroei. Door verschillende onderzoekers is geconstateerd, d a t de groei in zekere m a t e afhankelijk is v a n het vitamine C-gehalte. MATHOT (1945) stelde vast, dat het
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vitamine C-gehalte in m e t groeistof behandelde stekken zeer spoedig
sterke veranderingen ondergaat, lang voordat er uiterlijk iets v a n enige
invloed v a n de groeistof is t e bemerken. MATHOT constateerde tevens,
evenals verschillende andere onderzoekers, dat tri- en tetraploïde p l a n t e n
in het algemeen meer vitamine Cbevatten dan diploïde, hetgeen ook m e t
hun groeitype overeenkomt; er zijn echter diploïde variëteiten, die een
hoger vitamine C-gehalte hebben dan vele triploïde. V a n enkele appelvariëteiten wordt het vitamine C-gehalte later vermeld.
a. D e ademhaling
Tot de belangrijkste stofwisselingsprocessen, die zich in de cel voltrekken, behoort de ademhaling, die de voor de levensfuncties benodigde
energie verschaft. Dit proces bestaat uit een aaneenschakeling v a n
chemische omzettingen, waarbij gasvormige zuurstof wordt verbruikt en
suikers, aminozuren en andere stoffen m e t een grote energie-inhoud
worden geoxydeerd tot stoffen met een geringere energie-inhoud, dikwijls
koolzuur en water, onder afgifte v a n chemische energie.
De ademhaling v i n d t plaats in alle levende cellen, d u s niet zoals d e
koolzuurassimilatie alleen in chlorophyl-bevattende cellen. Een tweede
verschil met de koolzuurassimilatie is, dat de ademhaling ook in het
donker voortgaat. Zodra de ademhaling wordt geremd, treden v e r a n d e ringen in de levensfuncties v a n de plant in. Wanneer zij ophoudt, sterft
het organisme.
De zetel v a n de ademhaling is het protoplasma, waarin een groot a a n t a l
enzymen de voor dit proces kenmerkende chemische reacties mogelijk
maken bij temperaturen, die het organisme niet schaden. H e t is gebleken,
d a t de ademhaling een zeer ingewikkeld proces is, waarvan de einduitkomst — bij verbruik v a n glucose — wordt weergegeven in de volgende reactievergelijking:
C

6 H i 2 ° 6 +6 °2 -> 6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 674 kcal.

Dit betekent dus, dat, wanneer 1 grammolecuul glucose ( = 180 g)
door 6 grammoleculen zuurstof wordt geoxydeerd t o t 6 grammoleculen
koolzuur en 6 grammoleculen water, daarbij een hoeveelheid chemische
energie vrij komt, overeenkomende met 674 grote calorieën. (Theoretisch
is deze energie voldoende om een last v a n bijna 29 ton tot een hoogte
v a n 10 m op t e heffen, of om ruim 1 liter water v a n o° geheel in d a m p te
doen overgaan.)
De vrijkomende chemische energie wordt onmiddellijk omgezet in
andere vormen v a n chemische energie en voor een deel ook in w a r m t e .
Onder gewone omstandigheden merkt men v a n deze warmte niets, o m d a t
de planten zo'n groot uitwendig oppervlak hebben, waardoor de w a r m t e
vrijwel geheel aan de omringende lucht wordt afgegeven.
Het zou verkeerd zijn te menen, dat de bij de ademhaling verbruikte stoffen
door moleculaire zuurstof worden geoxydeerd. Door een samenspel van wateropname en waterstofonttrekking komt de oxydatie geleidelijk aan tot stand.
Hetverloopvanaldezereactiesisgrotendeels opgehelderd, doch het valt buiten
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het kader van ditboek daarop integaan. Voor bijzonderheden wordt daarom
verwezen naar moderne leerboeken over plantenphysiologie.
Waarschijnlijk heeft het ingewikkelde enzymsysteem tot doelde vrijkomende
energie in kleine portiestesplitsen, opdat deze zogunstig mogelijk kan worden
aangewend.
De voor de ademhaling noodzakelijke zuurstof behoeft niet door de
huidmondjes inde plant binnen t e dringen. Dit blijkt wel u i th e tfeit, d a t
bladeren ookademhalen wanneer de huidmondjes gesloten zijn. Andere
organen hebben in h e t geheel geen huidmondjes, bijv. de wortels. De
diffusie v a n zuurstof door de cuticula v a n bladeren en wortels enh e t
intensieve, m e tdelenticellen inverband staande netv a n intercellulaire
ruimten in s t a m en t a k k e n m a a k t een voldoende zuurstoftoevoer mogelijk.
Door de vrijkomende hoeveelheid C0 2 en de opgenomen hoeveelheid
0 2 t e bepalen, k a n men een indruk krijgen v a n de intensiteit v a n de
ademhaling. Deze is niet steeds gelijk, daar ze afhankelijk isv a n de ouderdom v a n het orgaan, de verbruikte stoffen, h e t zuurstof- en koolzuurgehalte v a n delucht, detemperatuur, etc. Ook verschilt de ademhalingsintensiteit in verschillende delen v a n dezelfde plant: bloemen ademen
sterker d a n bladeren, deze meer d a n stengels.
I n het verloop v a n een vegetatieperiode neemt de ademhalingsintensiteit snel af. K I D D , W E S T en BRIGGS (1921) v o n d e n bijv., d a t de

bladeren v a ndezonnebloem peruurenpergram drooggewicht op verschillende leeftijd de in de volgende tabel weergegeven hoeveelheden
koolzuur produceerden:
TABEL I

ADEMHALINGSINTENSITEIT ENOUDERDOM DER BLADEREN
( K I D D , W E S T e n B R I G G S (1921)

Leeftijd bladeren
in dagen
22
36
50
64
99
136

mg C0 2 afgegeven per uur
en per g drooggewicht
3.00
O.81
O.46
O.34
0.25
0:08

afname in % van voorgaande productie

73
43
26
26
68

Het zuurstofgehalte v a nde lucht is voor de ademhaling der organen
van fruitgewassen zelden eenbelemmerende factor. Alleen k a nde ademhaling der wortels belemmerd worden door zuurstofgebrek t e n gevolge
v a n een slechte bodemstructuur of v a neent e hoge waterstand. Steeds
treedt daarbij ook een ophoping v a nkoolzuur op. De remmende invloed v a nkoolzuur is duidelijk wanneer men bedenkt, d a tde ophoping
v a n reactieproducten de afloop v a n een chemische reactie belemmert
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of stopzet. Op deze overweging berust ook de gasbewaring v a n fruit,
waarbij men het koolzuurgehalte v a n de lucht tot een bepaald niveau
kunstmatig opvo£rt.
De invloed v a n de temperatuur is v a n overwegend belang. De ademhaling is minimaal bij ongeveer o° C, neemt dan met stijgende temperatuur toe t o t ongeveer 37 0 , om daarna vrij snel af t e nemen, t o t d a t de
cellen door de hoge temperatuur dodelijk worden beschadigd. Bij 26° C
worden tweemaal zoveel koolhydraten verbruikt bij de ademhaling d a n
bij io° C. Zeer lage temperaturen, zoals die bij het snelvriezen worden
toegepast, doden de cellen en maken de ademhaling dus onmogelijk.
Van de verminderde ademhaling bij lage temperaturen wordt gebruik
gemaakt bij de bewaring v a n fruit in koelhuizen. Bij de verminderde
ademhaling vindt minder stofomzetting plaats, de vruchten dalen dus
ook minder in gewicht. (Daarnaast wordt de werking v a n andere enzymen, bijv. v a n pectinase, geremd, waardoor de rijping minder snel verloopt en de vruchten dus langer houdbaar blijven.)
De invloed v a n de temperatuur en eveneens v a n de variëteit op de
ademhaling v a n appels tijdens de bewaring blijkt uit de volgende tabel.
T A B E L II

INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE ADEMHALING VAN APPELS
(DRAIN, 1926)

mg C0 2 afgegeven per kg appels per uur bij:

Maiden Blush
Oldenburg

o° C

25 0 C

46.8
39-3

280
55-8

H e t was reeds lang bekend, dat rijpende appels de rijping v a n andere
vruchten versnellen. Nu blijken rijpende vruchten aethyleen af t e geven.
Van deze kennis m a a k t men gebruik wanneer men vruchten vroeger rijp
wil hebben door deze t e brengen in ruimten waarin aethyleen wordt
geleid. D E N N Y (1924) vond, d a t aethyleen in concentraties v a n 1 t o t
1000 g per 1000 1 lucht de ademhaling v a n onrijpe citroenen 100 tot
250 % deed stijgen. Het is dus begrijpelijk, dat aethyleen de rijping v a n
vruchten versnelt.
b. De opname van water en voedingsstoffen
De betrekkelijke stijfheid v a n kruidachtige plantendelen, bijv. bladeren, de turgor, is het gevolg v a n de door de celinhoud op de elastische
celwanden uitgeoefende druk. Door waterverlies wordt de turgor kleiner,
de bladeren gaan slap hangen. Wanneer het waterverlies niet al t e ernstig
is geweest, zodat geen beschadigingen zijn opgetreden, k a n de turgescente toestand zich na voldoende watertoevoer weer herstellen. De turgor
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is gebonden aan levende cellen. Hij komt t o t stand doordat de vacuoleen dus ook de celinhoud door aangetrokken water groter wordt, als
gevolg waarvan de celwand wordt uitgerekt. De wand oefent echter een
tegendruk uit, die groter wordt n a a r m a t e de celinhoud toeneemt, t o t d a t
tenslotte een evenwichtstoestand wordt bereikt.
De turgor van verschillende plantenweefsels is in de regel niet even groot;
soms treden zelfs verschillen op in een enkel weefsel, bijv. het vruchtvlees van
een appel. Wanneer het spanningsverschil te groot wordt, scheuren de weefselgroepen uiteen. Bij bepaalde appelvariëteiten scheurt het vruchtvlees aan de
omtrek van de vrucht, bij andere in het centrum. Beide verschijnselen komen
voor bij verschillende Goudreinette-typen.
De effectieve wateraantrekkende kracht v a n de celinhoud wordt
bepaald door de concentratie v a n de omringende oplossing, waaruit h e t
water wordt opgenomen. Wanneer men stuifmeel in een druppel zuiver
water brengt, ziet men na enige tijd, dat de stuifmeelkorrels groter
worden, t o t d a t de wanden de grote druk niet meer k u n n e n doorstaan en
barsten. Brengt men ze daarentegen in een 10 %-ige suikeroplossing dan
blijven ze normaal en gaan bij geschikte temperaturen tot kieming over.
I n een 40 %-ige suikeroplossing schrompelen ze echter in elkaar, hun
celinhoud wordt blijkbaar kleiner, doordat er water a a n wordt onttrokken. W a t daarbij geschiedt k a n men beter aan meer doorzichtige cellen
nagaan door deze in een reeks suikeroplossingen v a n stijgende concentratie te plaatsen. Men bemerkt dan, dat m e t stijgende concentratie v a n
de oplossing de celafmetingen afnemen, t o t d a t bij een bepaalde concentratie de protoplast zich v a n de celwand gaat terugtrekken, hetgeen
men Plasmolyse noemt. Hoe hoger de concentratie verder wordt, des t e
kleiner wordt de celinhoud, t o t d a t deze tenslotte geheel vrij ligt v a n de
celwand. Het verschil in afmetingen der celwanden v a n de onbeïnvloede
cel en die v a n de cel, die zich in een oplossing bevindt v a n zodanige
concentratie dat de celwanden juist niet meer kleiner worden, wordt
veroorzaakt door de turgordruk. Tevens is dus gebleken, dat ook suikeroplossingen een wateraantrekkende kracht bezitten, die bij stijgende
concentratie groter wordt. Voorts, dat de oplossingen de celwand wel,
doch de protoplast (althans aanvankelijk) niet kunnen passeren.
Tot voor betrekkelijk korte tijd heeft men de opname v a n water en
daarin opgeloste stoffen vrijwel uitsluitend bezien als zuiver physischchemische processen, zoals die zich ook in de levenloze natuur kunnen
afspelen, nl. als diffusie en osmose.
Diffusie is het zich verplaatsen v a n deeltjes in een oplossing v a n een
gebied m e t hoge concentratie naar een gebied met lage concentratie.
Wanneer deze gebieden gescheiden worden door een min of meer doorlatende wand of membraan, noemt men deze verplaatsing osmose. Door
de aanwezigheid v a n de membraan verloopt de diffusie, al naar de eigenschappen v a n de membraan, anders. Worden alle deeltjes ter weerszijden
ervan doorgelaten, dan is de membraan doorlatend of permeabel. Wanneer
het oplosmiddel wél, doch de opgeloste deeltjes niet worden doorgelaten,
noemt men de membraan half-doorlatend of semi-permeabel.
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Nu kan men inderdaad de opname en afgifte van water dikwijls wel verklaren, als een osmotisch verschijnsel, waarbij het protoplasma fungeert
als semipermeable wand. De werking van zo'n wand blijkt uithet volgende
voorbeeld. Een korte, wijde glazen buis, die aan beide zijden is afgesloten
door een stuk varkensblaas en waarin zich een geconcentreerde suikeroplossing bevindt, wordt in een bak met zuiver water gelegd. De suikermoleculen kunnen de membranen niet, de watermoleculen kunnen die
wél passeren. De watermoleculen uit de bak, waar de waterconcentratie
zeer hoog is, diffunderen door de membranen in de afgesloten buis, waar
de waterconcentratie veel lager is. Ook oefenen de suikermoleculen in de
buis een zekere aantrekkingskracht uit op de watermoleculen in de bak.
Tengevolge v a n het binnendringende water gaan de membranen steeds
boller staan; tenslotte kunnen ze zelfs barsten. Bij een enigszins gewijzigde proefneming k a n men kracht, waarmee het water binnendringt
of wordt aangetrokken meten met behulp v a n een manometer. De
maximale waarde v a n die kracht wordt de osmotische waarde of druk v a n
de suikeroplossing genoemd. Deze houdt uitsluitend verband met de
concentratie, niet met de hoeveelheid v a n de opgeloste stof. Onoplosbare
stoffen kunnen niet diffunderen en hebben geen osmotisch effect. W a n neer dus suiker wordt omgezet in het onoplosbare zetmeel, gaat het
osmotisch effect verloren, wordt er geen water meer opgenomen door
de cel. H e t celsap van hoger aan de plant voorkomende organen heeft een
hogere osmotische waarde dan dat v a n lager geplaatste. CHANDLER (1914)
vond, dat de celsapconcentratie v a n vruchtboombladeren in het algemeen groter is dan dat v a n vruchten, uitgezonderd dat v a n rijpe vruchten. De grotere osmotische druk v a n het celsap v a n oudere bladeren in
vergelijking met dat v a n jongere bladeren schrijft hij toe aan het groter
gehalte aan electrolyten. Tevens constateerde hij, dat het celsap v a n
snel groeiende organen een lager osmotische druk heeft dan d a t v a n
langzaam groeiende en dat de cortex-cellen v a n sterk groeiende t a k k e n
na zware snoei minder geconcentreerd celsap hebben dan die v a n ongesnoeide takken. Dit verband tussen groeisnelheid en osmotische druk
werd eveneens gevonden door R E E D (1921), die onderzoekingen op dit
gebied verrichtte bij abrikoos, walnoot en sinaasappel. De grotere
osmotische druk v a n het celsap in oudere organen moge blijken uit de
volgende, door hem met abrikoos verkregen gegevens. I n de maanden
Mei, Juni, Juli, Augustus, September en October bleek het celsap een
osmotische druk te hebben v a n resp. 11.84; 13.66; 14.34; I 5 - ° 4 ! i 5 - x 8 ;
en 16.48 atmosfeer.
Onder invloed v a n de wisselende temperatuur vindt een voortdurende
omzetting plaats v a n mono- in di- en Polysacchariden. Bij een toenemend
gehalte aan monosacchariden stijgt de osmotische druk v a n het celsap, de
omzetting in di- en poly-sacchariden brengt een daling teweeg. Hierop
berust het openen en sluiten der huidmondjes.
Het protoplasmamembraan kan echter geen volledig semi-permeabele
wand zijn, daar anders de opname en het vervoer van voedingsstoffen uitgesloten zouden zijn. Bovendien is gebleken, d a t de permeabiliteit voort-
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durend veranderingen ondergaat onder de invloed v a n in- en uitwendige
omstandigheden. Zo speelt het groeihormoon daarbij een zeer belangrijke
rol, evenals de ademhaling. Zelfs voor de opname v a n water in de cellen
is de activiteit v a n het levende protoplasma noodzakelijk. De opname en
het vervoer v a n water en voedingsstoffen zijn dus physiologische, en
geen physisch-chemische processen. De cel speelt daarbij een actieve,
geen passieve rol. Een bepaald osmotisch verschijnsel is het gevolg van
de totstandkoming van een bepaalde physiologische toestand in de
plantencel.
I n bepaalde gevallen is de transportsnelheid trouwens zo groot, dat
deze niet door middel v a n diffusie bereikt k a n worden. Een voorbeeld
is het auxinevervoer, dat bovendien nog polair is, d.w.z. het vindt alleen
in één richting plaats, v a n de top naar de basis v a n de plant.
De door het protoplasma opgenomen stoffen komen verder door stofwisselingsprocessen in de vacuole terecht. De belemmeringen, die het
protoplasma aan het vervoer en de opname v a n voedingsstoffen in de
weg legt, worden opgeheven wanneer de celinhoud sterft. Dode weefsels
zijn, voorzover er geen voor water ondoordringbare stoffen in zijn afgezet,
vrijwel 'geheel permeabel.
Alle zich in de omringende oplossing bevindende stoffen worden door
de cel opgenomen, dus ook onnuttige en schadelijke. Men denke in dit
verband a a n de chloorbeschadiging v a n chloorgevoelige gewassen na
bemesting m e t kalizout, bijv. bij de rode bes en aan de schadelijke werking v a n chloraat, afkomstig v a n onkruidbestrijdingsmiddelen. Dergelijke
nadelige gevolgen doen zich ook voor wanneer de concentratie v a n zulke
stoffen veel te klein is om langs osmotische weg water aan de cel t e
onttrekken.
Ook een ongunstige verhouding van de verschillende ionen in de omringende
oplossing beschadigt de celinhoud. Een oplossing waarin slechts een enkel zout
is opgelost, brengt grote veranderingen teweeg in de kolloidale eigenschappen
van het protoplasma. Nu is gebleken, dat de schadelijke werking van eenwaardige kationen wordt opgeheven door tweewaardigê en omgekeerd. Dit
verschijnsel, ionen-antagonismegenoemd, is van groot belang bij de plantenvoeding.Wanneer devoedingsstoffen ineengunstigeverhoudinginde oplossing
voorkomen en ze eikaars schadelijke werking dus neutraliseren, spreekt men
van een „physiologisch gebalanceerde" oplossing.
§ 2. D E FUNCTIES VAN D E WORTEL

De wortels zijn de organen waarmee de plant in de bodem verankerd
s t a a t en die de opname v a n water en minerale voedingsstoffen bewerkstelligen. Hierdoor zijn ze met de bladeren de belangrijkste vegetatieve
organen v a n de plant. De grotere wortels doen ook dienst voor de opslag
v a n reservevoedsel.
a. De ontwikkeling van het wortelstelsel
De ontwikkeling v a n het wortelstelsel varieert naar gelang v a n plantensoort, -ras en -variëteit, v a n de groeiomstandigheden, bepaald door aard,
structuur, water- en voedselrijkdom v a n de bodem, van de temperatuur
en v a n bepaalde cultuurmaatregelen.
Sprenger, Fruitteelt.

5
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Veel vruchtbomen hebben een wortelstelsel dat grotendeels uit krachtige, lange wortels bestaat. Deze wortels vertakken zich op enige afstand
v a n hun t o p . De worteltakken groeien ook weer krachtig en ver door en
v e r t a k k e n zich dan op h u n beurt. Een dergelijk wortelstelsel treft men
aan bij de peer, de zoete kers, de druif, de myrobalaan, de perzik en de
rode en w i t t e bes. De grond wordt door dergelijke planten niet intensief
benut. Andere soorten vormen een sterk v e r t a k t wortelnet met veel, vrij
korte zuigwortels v a n begrensde levensduur. De meeste dezer wortels
sterven n.1. reeds spoedig na hun ontstaan af. Een wortelstelsel v a n dit
type doorwoekert de grond veel meer dan het voorgaande. H e t is karakteristiek voor de meeste appels, de kwee, veel pruimen o. a. St. Julien,
en de zwarte bes. H e t wortelstelsel k a n zich alzijdig regelmatig ontwikkelen, of het is vrij eenzijdig, zoals bij de appelonderstam t y p e IV.
ROGERS (1939) heeft uitgebreide onderzoekingen verricht over de
wortelgroei v a n verschillende appelonderstammen. Hij m a a k t e daarbij
gebruik v a n m e t glas afgezette waarnemingskuilen, waardoor de wortels
onder de meest natuurlijke omstandigheden konden worden geobserveerd.
I n het volgende is van ROGERS' mededelingen uitvoerig gebruik gemaakt.
De groeisnelheid der wortels is vrij veranderlijk; zij bedraagt (bij
type XVI) ± o tot ± 9 m m per dag, m e t een gemiddelde v a n 3 m m per
dag in de periode van de maximale groei.
Gewoonlijk treedt na 1 t o t 4 weken verkurking in. De wortelharen in
het betrokken gedeelte verschrompelen, de schors wordt bruin en verdwijnt geleidelijk aan door de activiteit der in de bodem levende organismen. Tenslotte ligt de overgebleven centrale cylinder vrij in de ruimte
die door de groeiende wortel in de bodem is gemaakt. De verkurking is
gering gedurende de winter en het vroege voorjaar. Daardoor blijft een
in die tijd groeiende wortel gedurende enige weken, dikwijls meer dan
een maand, onverkurkt. Bij het versnellen v a n de wortelgroei vindt ook
de verkurking spoediger plaats, t o t d a t midden in de zomer een m a x i m u m
wordt bereikt, waarbij wortels reeds na 1 t o t 2 weken verkurken. Dit
hangt ook samen met de bodemtemperatuur. Hoge en snel rijzende
temperaturen brengen een versnelde verkurking teweeg (NIGHTINGALE,
1935). Ook werkt afnemende bodemvochtigheid verkurking in de hand.
De centrale cylinder k a n verder in de dikte groeien, zijwortels vormen
en zo een blijvend aandeel vormen v a n het wortelstelsel. De meeste
wortels, vooral de kleinere, vergaan echter geheel.
De zijwortels ontstaan zowel aan verkurkte als onverkurkte wortels,
dikwijls in betrekkelijk korte tijd. H e t gebeurt vaak, wanneer een wortel
afbuigt langs een ondoordringbaar bodemgedeelte, dat er op de bocht
zijwortels ontstaan (waarschijnlijk ten gevolge v a n de ophoping v a n
wortelvormende stoffen op die plaats.)
Een wortel dringt een bepaald gedeelte v a n de bodem binnen, neemt
daaruit water en voedingsstoffen op, t o t d a t dit gebiedje m i n of meer is
uitgeput. Dan sterven de absorberende delen af. H e t topeinde is intussen
verder gegroeid naar een ander bodemgedeelte. Later ontstaande zijwortels dringen het verlaten gebied weer opnieuw binnen. Keer op keer
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wordt dezelfde grond door nieuwe wortels benut. I n de tussenperioden
k a n de bodem „op zijn verhaal komen".
Van de bodemfactoren, die een grote rol spelen op de ontwikkeling
en die de voor een soort karakteristieke ontwikkelingswijze v a n het
wortelstelsel vérgaand kunnen modificeren, speelt he't watergehalte wel
een zeer belangrijke rol. I n gronden m e t een lage grondwaterspiegel
k a n het typische wortelstelsel geheel t o t ontwikkeling komen, waardoor
de boom ook goed verankerd staat. I n gronden met een constant of
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Fig. 27. Factoren die de wortelgroei beïnvloed.
Verklaring, zie tekst. .(Naar ROGERS, 1939.)

seizoensgewijs hoge grondwaterspiegel blijft het wortelstelsel vlak. Zo
het zich bij een verlaging al naar de diepte k a n uitbreiden, het sterft in
een volgende n a t t e periode weer af door zuurstofgebrek en koolzuurophoping. Bomen op dergelijke gronden staan slecht verankerd en
worden vrij gemakkelijk ontworteld door stormachtige winden.
De wortelgroei is ook op andere wijze afhankelijk van de watervoorraad in de grond. Wanneer deze afneemt, m.a.w. wanneer de
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zuigspanning v a n de bodem toeneemt, wordt de wortelgroei geremd.
Dit blijkt overduidelijk uit de door ROGERS (1939) samengestelde grafiek
voor 1935 (fig. 27). De zuigspanning op 90 cm diepte steeg in J u l i
v a n 20 tot 40 cm Hg (op 30 cm diepte was het verschil minder), hetgeen
gepaard ging met een afname v a n de wortelgroei, vooral duidelijk bij
t y p e X V I . Ten gevolge v a n de hevige regens in Augustus v a n dat jaar
volgde weer een toename, t o t d a t de bodemtemperatuur t e laag werd.
H e t blijkt dus, dat in Engeland en zeker ook wel in Nederland, te geringe
bodemvochtigheid een beperkende factor k a n zijn voor de wortelgroei.
Zuigspanningen v a n ongeveer 40 cm Hg en meer zijn nadelig. De vermindering van de wortelgroei begint lang voordat het verwelkingspunt is
bereikt.
Ook de structuur v a n de bodem speelt een belangrijke rol. Een goede
aëratie is v a n het grootste belang voor d é optimale ontwikkeling v a n het
wortelstelsel. Wanneer de luchtverversing onvoldoende is, gaat de boom
vlakker wortelen, bijv. in een door vee vastgetrapte grond. Grondlagen
m e t een zeer dichte structuur, zoals zware klei of oerbanken belemmeren
de wortelgroei ten zeerste of maken haar geheel onmogelijk. Wortelgroei
k a n reeds bij een zuurstofgehalte v a n 5 % van de bodemlucht plaats
vinden, doch is optimaal bij een gehalte v a n 15 tot 20 % .
Bodemlagen met een rijke voorraad a a n voedingsstoffen worden sterker
doorworteld dan armere lagen. N a a r m a t e de bodem armer is, m a a k t de
boom langere wortels en bevinden de worteluiteinden zich verder v a n de
omtrek van de boomspiegel. De vroeger algemeen heersende opvatting,
d a t de worteleinden zich juist aan de omtrek van de boomspiegel zouden
bevinden (om van het afdruipende regenwater t e profiteren) is onjuist
gebleken. De wortels reiken in het algemeen veel verder. KWARATSGELIA
(1927) heeft de uitbreiding van wortelstelsels onderzocht bij vruchtbomen, die in de omgeving van Tiflis (Rusland) stonden. In onderstaande
tabel worden enige van de bij dit onderzoek verkregen resultaten weergegeven.
TABEL III

doorsnede in m
Variëteit

Soort
Appel
ï>

Peer
>>
*>
Pruim
»
Zoete Kers
n

Zure Kers
»

Champagner Reinette
Rosmarin
Bon Chrétien Williams
Curé
Beurré d'Hardenpont
Reine Claude Verte
Italiaanse Zwarte
Zwarte Tataarse
ij

>>

Dönissens Gelbe Knorpel
Drogan's
„
„

Onderstam
Zaaiing
11
}i

)j

kwee
zaailing
H

zure kers
zoete kers
j)

j j

Kroon

wortelstelsel

2.00

11.00

4.00
I.50
2.13
3.00
4-50
4.00
2.50
1.50

13.00
8.80
8.36
8.70
16.70
IS.40
6.20
5-70
3-70
6.20

I.IO
2.00
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De samenhang tussen wortel- en stengelgroei en enige uitwendige
groeifactoren blijkt uit fig. 28, eveneens een door ROGERS (I.e.) samengestelde grafiek.
I n de eerste plaats blijkt daaruit, dat de wortelgroei gedurende d e
wintermaanden zeer gering is. Er begint een stijging te komen in Maart
en April, die overgaat in een stormachtige ontwikkeling, t o t d a t in J u n i
of Juli een m a x i m u m wordt bereikt. Na dit maximum volgt een min of
meer scherpe daling (vooral bij t y p e XVI), die n a ongeveer een maand
-r-iï936
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Fig. 28. Samenhang tussen wortel- en stengelgroei en enige uitwendige groeifactoren.
Verklaring, zie tekst. (Naar ROGERS, 1939.)

wordt gevolgd door een kleine toename. Deze daling is o. i. het gevolg v a n
de invloed van bepaalde remmende stoffen, waartoe ook het bloemvormend hormoon behoort. Daarna neemt de groei geleidelijk af tot een minim u m . De wortelgroei begint twee maanden voor de stengelgroei en houdt
ook ongeveer twee maanden langer aan. G O F F (1898) had het vroegere
begin van de wortelgroei reeds vastgesteld, o.a. bij appel, peer, morel, rode
en witte bes en kruisbes. Vooral het verschil bij de aalbessen was aanzien-
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lijk. Tevens wees deze onderzoeker erop, dat de wortels veel sneller
groeien dan de scheuten en daarom verder reiken dan de kroonomtrek.
Zoals te verwachten valt, vertoont de wortelgroei verschillen bij onderstammen v a n verschillende groeikracht. Type I X vormt veel minder
wortels dan t y p e X V I . Uit de grafiek is t e zien, dat t y p e XVI ook eerder
de maximale groeisterkte bereikt dan t y p e I X , terwijl t y p e I in dit
opzicht een middenpositie inneemt. De wortelgroeisterkte v a n de laatste
onderstam heeft ook de neiging om langzamer dan die der beide andere
af te nemen.
De wortelgroei begint bij een bodemtemperatuur v a n ongeveer 7° C,
hetgeen ook door NIGHTINGALE (1935) werd geconstateerd bij wortels v a n
appel en perzik. Hij blijkt verder nauw samen t e hangen met een stijging
of daling v a n de bodemtemperatuur, zolang er voldoende water aanwezig is. Dit effect is groter bij sterk groeiende dan bij zwak groeiende
onderstammen. H e t is v a n belang om op t e merken, d a t de wortelgroei
direct wordt beïnvloed door de temperatuur, aangezien deze invloed zich
ook doet gelden wanneer de boom nog niet is uitgelopen.
De bodemtemperatuur is ook v a n belang voor de groeirichting der
wortels, vooral bij perziken en de meeste appelsoorten. De wortels dezer
bomen zoeken de warmere grondlagen op.
Cultuurmaatregelen kunnen eveneens v a n groot belang zijn, bijv. het
verplanten, de grondbewerking en de snoei. Zaailingen verliezen bij het
verplanten g'emakkelijk hun hoofdwortel, veel andere wortels worden
afgebroken. Bij hetverplanten moeten dewortelsgoeduitgespreid worden,
zodat geen kunstmatig eenzijdig wortelstelsel k a n ontstaan, dat noch
voor de verankering noch voor de voedselopname voldoende geschikt is.
Hoe sterk de invloed van de snoei of, met andere woorden van de
verminderde voorziening met assimilaten is, blijkt uit door CHANDLER
en H E I N I C K E (1927) verkregen resultaten. Voor hun onderzoek dienden
10-jarige Oldenburg-appelbomen, waarvan een aantal werd gesnoeid
(alle scheuten werden regelmatig tot op x / 3 ingenomen), de rest daarentegen niet. Van elk dezer groepen werd de helft bij de bloei geheel ontbloemd, de andere helft niet. Na verloop van 8 jaren werd het drooggewicht van deze bomen bepaald. De resultaten zijn vermeld in de
volgende tabel.
T A B E L IV

Behandeling

Niet ontbloemd
niet gesnoeid
gesnoeid
Ontbloemd
niet gesnoeid
gesnoeid

Aantal
bomen

Gemiddeld drooggewicht in kg
per boom geproduceerd in 8jaar
wortel

kroon

8

17.19
11.52

23.67
19.04

8
8

18.50
14.36

23.76
20.97

12

kroon +
vruchten vruchten
13.28
3-56
O.05
0.005

36.95
22.60
23.81
28.97 s
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Ook al houdt men rekening met de verkleinde kroon dan blijkt toch,
d a t het wortelgewicht bij de gesnoeide bomen aanzienlijk minder is dan
bij de ongesnoeide bomen. Wanneer men de verschillen in wortelgewicht
v a n gesnoeide en ongesnoeide bomen bij vruchtdracht beschouwt, blijkt,
dat bij de gesnoeide bomen i gewichtsdeel vruchten 0.8 gewichtsdeel
wortel heeft vereist, bij de ongesnoeide slechts 0.1, dus 8 maal minder.
H e t is duidelijk, dat ook de productie v a n vruchten de wortelgroei
beïnvloedt. Hierop komen we later terug.
H e t spreekt vanzelf, d a t bij het korten der dagen in de herfst de op
leeftijd gekomen bladeren steeds minder en minder assimileren, t o t d a t
ze afvallen. De wortels krijgen daardoor ook steeds minder wortelvormende stoffen toegevoerd, waardoor hun groei afneemt. Ook remmen
bepaalde, in de bladeren gevormde, stoffen de wortelactiviteit.
b. De opname van water en voedingsstoffen
Wanneer men druiven in het voorjaar snoeit voordat ze in blad staan,
ziet men op de snijvlakken vloeistof verschijnen en er v a n a f l o p e n : de
druiven bloeden. I n mfndere m a t e bloeden ook de andere vruchtdragende
gewassen na het snoeien. H e t uit de stengels te voorschijn komende sap
is een in de regel zeer verdunde oplossing v a n suikers, organische zuren,
anorganische stoffen, e t c ; het droge stofgehalte van het bloedingssap
v a n de druif bedraagt bijv. 0.1 t o t 0.3 % . Daar de uitgeperste hoeveelheid
vloeistof zeer aanzienlijk kan zijn, valt slechts t e concluderen, dat het
water, waaruit het bloedingssap vrijwel uitsluitend bestaat, v a n buiten de
plant afkomstig en door de wortels opgenomen moet zijn.
De opname v a n water en voedingsstoffen v i n d t ' p l a a t s door de epidermis- en schorscellen, die zich op enige afstand v a n de top der fijnste
haarwortels bevinden. De worteldelen, die hun epidermis en wortelharen
hebben verloren en door een kurklaag zijn bedekt, zijn vrijwel niet in
s t a a t water en daarin opgeloste stoffen op te nemen. H e t absorberend
oppervlak der wortels wordt door de wortelharen. zeer aanzienlijk uitgebreid. De wortelharen hebben echter geen andere functie dan de
overige absorberende cellen; zij hebben een beperkte levensduur en
sterven vaak reeds na enige dagen af. Door het voortdurend verder
groeien v a n de wortel en de vorming v a n nieuwe wortelharen wordt het
absorberend oppervlak echter op peil gehouden en zelfs vergroot. De
wortelharen dringen tussen de bodemdeeltjes door en komen daarmede
in nauw contact, vaak verkleven ze ermede.
H e t ligt voor de hand, dat het verplanten v a n bomen een geweldige
beschadiging v a n het wortelstelsel m e t zich medebrengt, omdat bij het
opgraven de meeste fijne wortels afgebroken worden. Wanneer de planten
in blad staan en dus veel water verbruiken, k a n dit funest worden, omdat
er een watertekort ontstaat waarin het wortelstelsel niet k a n voorzien.
Om deze reden snoeit men de bomen bij het verplanten in en worden zij bij
voorkeur in de herfst verplant. Tot aan het uitlopen in het volgende voorjaar
kunnen zich dan nieuwe wortels vormen. Wanneer de groeiomstandigheden
voor de wortels van in het voorjaar geplante bomen ongunstig, die voor het
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uitlopen der knoppen wel gunstig zijn, verwelken de nieuwe scheuten en de
boom gaat dood.
Ook bij diepe grondbewerking worden veel fijne wortels vernield, v a a k
ook grotere, waardoor gehele gedeelten van het wortelstelsel worden
uitgeschakeld. Vooral in bepaalde perioden waarin veel water nodig is,
zoals tijdens en direct na de bloei en de vruchtzetting, kan een diepe
grondbewerking de oorzaak zijn v a n grote schade aan bomen en opbrengst. Men is in Amerika, waar de grond veel zwart wordt gehouden,
(„cultivating" system) daarom van deze behandeling grotendeels teruggekomen, doch ook vanwege de nadelige gevolgen door de verhoogde
bodemerosie.
Voor de opname en het vervoer v a n water en voedingsstoffen is energie
nodig, die door de ademhaling geleverd moet worden. Er moet dus
voldoende zuurstof in de omgeving v a n de wortels komen en bovenal
moet het vrijkomende koolzuur weggevoerd kunnen worden, hetgeen
slechts mogelijk is bij een voldoende bodemaeratie. De wortels reageren
op gronden m e t slechte aeratie alsof er geen opneembaar water aanwezig
is. Een merkwaardig gevolg v a n slechte aeratie treft men aan bij gronden
m e t een hoge grondwaterstand. De bomen maken hier een zeer vlak
wortelstelsel. Wanneer de opdrachtigheid v a n de grond in droge perioden
niet voldoende is, lijden de bomen v a n de droogte, terwijl ze op het water
staan. Langdurige overstromingen hebben hetzelfde effect: de wateropname wordt stil gelegd door zuurstofgebrek en koolzuurophoping, de
bomen gaan dood door watergebrek.
BOYNTON (1940) ging de invloed na v a n bodemlucht met verschillende
%-ages 0 2 en C0 2 op de vorming v a n nieuwe worteltjes bij 1-jarige
appelboompjes (Mc Intosh- en Red Delicious op zaailing geoculeerd), bij
bodemtemperaturen tussen ± 13 en 21 0 C. De wortelvorming n a m sterk
af, wanneer de lucht minder dan 15 % van het bodemvolume innam.
Wanneer het 0 2 -gehalte beneden 10 % en het C0 2 -gehalte tussen 5 en
10 % bleef, vond geen wortelvorming meer plaats, waardoor de wateren voedselopname verminderde en dientengevolge de groei.
De invloed v a n de temperatuur op de ademhaling vindt zijn terugslag
op de wateropname door dewortels. De opnemingskracht der wortels is bij
de meeste gewassen bij 0° C ongeveer de helft van die bij 20 0 C. Wanneer
de grond bevroren is, staat de wateropname geheel stil. Koude heeft dus
hetzelfde effect als droogte. Tot een zeker optimum wordt de opname
groter bij stijgende temperatuur; boven dit optimum neemt zij snel af.
B A T J E R en medewerkers (1940) stelden de wortels v a n York Imperial
appelbomen gedurende het groeiseizoen bloot aan temperaturen tussen
5.5 en 7.2° C. Hierdoor werd de water- en nitraatopname geheel gecoupeerd, de bomen beëindigden snel h u n groei en vormden winterknoppen.
Toen na 4 weken de temperatuur weer werd verhoogd, werd de water- en
nitraatopname hervat, de bladeren werden spoedig groener en de bomen
vormden een kunstmatig St. Janslot. Waarschijnlijk worden behalve de
opnemingsactiviteit ook nog andere processen, bijv. de vorming van
caulocaline, door lage temperaturen geremd.
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De wortels moeten evenveel water opnemen als door de andere delen
v a n deplant wordt verbruikt. Deineenbepaalde tijd opgenomen hoeveelheid water wordt dus eensdeels bepaald door de behoefte v a n de plant,
die de opnemingsactiviteit der wortelcellen beïnvloedt, anderdeels echter
ook door de m a t e waarin debodem het water afstaat en tenslotte door de
grootte v a n het opnemend oppervlak der wortels. De opname k a n t o t
een zeker maximum worden opgevoerd door de groter wordende opnemingsactiviteit der wortelharen en ook doordat er meer cellen aan de
wateropname gaan deelnemen en wellicht ook door eenvlotter vervoer in
de wortelcellen tussen epidermis en houtvaten.
H e t water moet aan de bodem, die een zekere waterbindende k r a c h t
bezit, die groter wordt naarmate er minder water aanwezig is, worden
onttrokken. De waterbindende kracht wisselt m e t de grondsoort. Een
bepaalde plantensoort k a n daardoor aan de ene bodem naar verhouding
meer water onttrekken dan aan de andere. Zodra de opnemingskracht
der wortelcellen gelijk is geworden aan de waterbindende kracht van de
bodem kan er geen water meer worden opgenomen en de plant gaat
verwelken. H e t is nog niet bekend binnen welke grenzen de opnemingskracht der wortelcellen v a n fruitgewassen kan schommelen.
Omtrent de hoeveelheid water die vruchtbomen nodig hebben, is
eveneens zeer weinig bekend. Wel weet men, d a t peren en pruimen
vochtiger grond verdragen dan appels, kersen en perziken en d a t de
laatste het gevoeligst zijn voor wateroverschot. Ook is bekend, d a t o.a.
Cox's Orange Pippin eerder v a n droogte heeft te lijden danJ a m e s Grieve
en Allington Pippin.
Bij benadering k a n men wel enige indruk krijgen v a n de in een jaar
door de wortels opgenomen hoeveelheid water. Wanneer men aanneemt,
d a t een appelboom zich niet totaal anders gedraagt d a n andere planten,
k a n men de hoeveelheid water, die op een goede grond nodig isvoor de
productie v a n i kg droge stof stellen op3001. Verder k a n mende hoeveelheid droge stof, dieeennormale 10-jarigeappelboomproduceert inwortels,
takken en stam en bladeren, stellen op 15 kg. Voor een opbrengst v a n
100 kg vruchten is nodig ongeveer 15 kg droge stof. In totaal zijn voor
groei en vruchtproductie d a n nodig 2X 15X 300 1 = 9000 1water. Als
er 250v a n zulke bomen op een h a staan, wordt dus a a n 1 h a grond door
de wortels 2.250.000 1 water perjaar onttrokken, overeenkomend m e teen
laag v a n 22.5cm.Volgens MUTH en J U N G E (1937) k a n h e t waterverbruik
v a n een hoogstamboom op een zonnige dag 200 1 bedragen.
De opname v a n water en voedingsstoffen werd lange tijd verklaard
als een zuiver physisch-chemisch verschijnsel. Onderzoekingen v a n de
laatste jaren hebben evenwel aangetoond, d a t de eigenlijke opname in de
cellen v a n de p l a n t slechts plaats v i n d t onder verbruik v a n energie, die
door de ademhaling geleverd moet worden. De transpiratie-stroom, die
geacht werd een belangrijke rol t e spelen, bleek,niet v a n overwegende
betekenis te zijn, daar stofopname ook plaats v i n d t wanneer de plant
niet transpireert. De opname door diffusie gaat veel te langzaam. De
diffusie v a n K N 0 3 uit een 1o %-ige oplossing naar zuiver water gaat
niet sneller d a n 1 cm p e r dag.
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U i t d e o n d e r z o e k i n g e n v a n M e j u f f r o u w R E I N D E R S (1942) is g e b l e k e n ,
d a t water slechts onder ademhaling opgenomen wordt; beide processen
w o r d e n d o o r a u x i n e g e s t i m u l e e r d of e e r s t m o g e l i j k g e m a a k t . D e o s m o t i s c h e w a a r d e d e r a b s o r b e r e n d e cellen m o e t v o o r t d u r e n d v e r a n d e r i n g e n
o n d e r g a a n o m een v o o r t d u r e n d e w a t e r o p n a m e m o g e l i j k t e m a k e n . H e t
tot stand komen v a n evenwichten moet dus voortdurend worden
v e r h i n d e r d . Dit v e r g t energie, die slechts door de a d e m h a l i n g k a n w o r d e n
g e l e v e r d . H e t p r o t o p l a s m a b e n u t d e z e e n e r g i e o m d e a a n zijn o p p e r v l a k t e
a a n g e k o m e n i o n e n t e v e r v o e r e n of in h e t c e l s a p o p t e h o p e n .
Bij de ademhaling wordt C0 2 gevormd, dat niet als zodanig vrij komt, doch
als H 2 C0 3 . Dit zuur wordt door de wortels uitgescheiden. Nu dissocieert dit
zuur gedeeltelijk tot H + - en HC0 3 — -ionen. De H + - i o n e n worden geruild tegen
de aan de kolloide bodemdeeltjes geadsorbeerde kationen, dus K , M g + + ,
Ca + , etc. in bepaalde, van de bezettingsgraad der bodemdeeltjes afhankelijke
verhoudingen. Men zou menen, dat het HC0 3 ~-ion „gebruikt" zou kunnen
worden om anionen uit te wisselen van positief geladen kolloide bodemdeeltjes.
De ware toedracht schijnt anders te zijn, want LUNDEGÄRDH (1932) vond,
d a t er een bepaalde „anionen-ademhaling" bestaat, die intensiever is naarmate
er meer anionen worden opgenomen. Zo worden o. a. voor de opname van één
N0 3 ~-ion twee moleculen zuurstof verbruikt (LUNDEGÄRDHen BURSTRÖM,IQ35)Ook de invloed van de temperatuur is voor de opname van anionen en kationen
verschillend. Een temperatuursverhoging van io° Cbewerkt een verhoging van
de anionenopname van 250 tot 500 % . De anionenopname verloopt dus als een
chemisch proces, terwijl de kationenopname slechts als een physisch proces een
geleidelijke stijging vertoont bij verhoging van de temperatuur.
Men zou verwachten, dat alle adsorptief aan bodemdeeltjes gebonden of in
de bodemoplossing voorkomende ionen door de plant opgenomen kunnen
worden. Zoals later zal blijken, is dit niet altijd het geval; bijv. : de p H van de
bodem speelt een belangrijke rol bij de opname van Fe, Mn, Cu, etc. Aan de
andere kant kunnen moeilijk oplosbare stoffen in opneembare vorm worden
gebracht door de door de wortels uitgescheiden en in water opgeloste zuren.
Dit is o. a. het geval met de Phosphaten, die uitsluitend als HPO4
en
H ? P 0 4 — kunnen worden opgenomen.
De absorptiesnelheid wordt bij veel stoffen bepaald door hun concentratie
in de bodem. Kalium en phosphaat worden stçeds sneller opgenomen met
stijgende concentratie, totdat deze ongeveer 0.1 % bedraagt, waarna een
scherpe daling intreedt. Daartegenover zou de nitraat-absorptie niet op
zodanige wijze door de concentratie beïnvloed worden.
Voorts speelt de aanwezigheid van andere ionen een rol bij de absorptie van
bepaalde ionen. Dit is o. a. het geval bij de absorptie van K, Mg, Fe, Mn, e t c ,
die beïnvloed kan worden door de aanwezigheid van Ca. Een dergelijke wisselwerking bestaat ook tussen de N 0 3 _ - en H 2 P 0 4 - - (en H P 0 4 -) opname.
Naarmate de concentratie van de ene ionensoort hoger is, wordt de absorptie
v a n de andere bemoeilijkt. Er bestaat dus binnen zekere grenzen een negatieve
correlatie tussen de absorptie der genoemde ionenparen.
Z o a l s r e e d s bij d e p h y s i o l o g i e v a n d e cel is g e b l e k e n , k a n d e p l a n t d e
o p n a m e v a n o n n u t t i g e of giftige stoffen, m a a r o o k v a n een t e v e e l a a n
i n g u n s t i g e g e v a l l e n wel n u t t i g e stoffen n i e t v e r h i n d e r e n . I n h e t allerergste geval d o e n zich brandingsverschijnselen voor, die h e t afsterven
v a n d e p l a n t t o t g e v o l g k u n n e n h e b b e n , in m i n d e r e r n s t i g e g e v a l l e n
k u n n e n zich groeistoornissen voordoen.
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Hoewel de wortels de opname v a n voedingsstoffen niet geheel beheersen, bezitten zij aan de andere k a n t het vermogen om bepaalde stoffen
in groter hoeveelheden op te nemen dan andere. Dit noemt men electieve
absorptie. H e t is duidelijk, dat hierbij bijzondere chemische processen een
rol spelen. Deze berust waarschijnlijk op het snellere verbruik in andere
delen v a n de plant. De electieve absorptie is niet constant, doch varieert
met de ontwikkelingstoestand v a n de plant. I n de periode v a n de vegetatieve groei is de verhouding der opgenomen stoffen anders dan in de
periode v a n bloemknopaanleg, vruchtzetting of vruchtrijping. Men
spreekt in dit verband van critische voedingsperioden, omtrent welke bij
de fruitgewassen evenwel nog geen gegevens bekend geworden zijn.
Ten opzichte v a n de wateropname zou men eveneens v a n een electieve
absorptie kunnen spreken, n.1. wanneer de plant door sterke transpiratie
veel water verbruikt en moet opnemen. Door de vergrote wateropname
wordt de absorptie der opgeloste stoffen binnen zekere grenzen niet naar
verhouding groter. Ook neemt de plant v a n een bodemoplossing v a n
bepaalde concentratie niet tweemaal zoveel op als v a n een oplossing v a n
de dubbele concentratie. Hierin vindt men tevens weer een aanduiding
voor de geringe betekenis van de transpiratiestroom voor de opname
v a n zouten.
De wortels v a n de ene plantensoort kunnen soms niet zoveel voedingsstoffen aan de bodem onttrekken als die v a n de andere. H e t grote verschil
in reactie op een betrekkelijk geringe K-voorraad in de bodem, dat rode
en zwarte bessen vertonen, berust wellicht voor een deel hierop. (Op h u n
verschillend wortelsysteem werd reeds eerder gewezen.) De vraag ligt
voor de hand of ook onderstammen verschillen in absorptievermogen
vertonen. Appelbomen op t y p e I X nemen minder K op dan op andere
onderstammen. I n de gegeven volgorde blijken bomen op de onderstammen X I I I , I, V I I , II en V steeds gevoeliger t e worden voor K-gebrek.
Volgens ROACH (1931) zou I X molybdeenverbindingen opnemen, X I I
daarentegen niet.
V a n groot belang is het verschil in wateropname der onderscheidene
onderstamtypen. I n het algemeen k a n men zeggen, dat zwakgroeiende
onderstammen minder water opnemen dan krachtig groeiende. De
wateropname is voor de entvariëteiten van het grootste belang voor
groei en vruchtbaarheid. H e t ligt voor de hand, d a t de eigenschappen v a n
de onderstam in dit opzicht een vérgaande betekenis hebben voor deze
processen. Deze uit zich fn morphologisch en anatomisch opzicht (intensiteit v a n de beharing, dikte v a n de cuticula, de bouw v a n het blad —
schaduw en zonbladeren —, de vorm van het blad — volkomen of
gelobde bladeren —, etc.), in physiologisch opzicht (groeisterkte, groeiduur, vorstgevoeligheid, bloemknopvorming, vruchtzetting, de houdbaarheid der vruchten, etc.) en in physisch-physiologisch opzicht, bijv.
in de resistentie tegen ziekten). W a a r , zoals bij t y p e I X een beperkte
wateropname gepaard gaat met een beperkte K-opname, moet de groei
van de ent noodzakelijkerwijze ver beneden het voor de.variëteit bereikbare m a x i m u m blijven.
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B E N N E T T (volgens Gardner, Bradfort en Hooker, 1939) constateerde,
d a t peren, geënt op Pyrus serotina of op kwee veel eerder en ernstiger
chlorose vertoonden op kalkrijke gronden dan wanneer ze op zaailing
waren veredeld. Perzik en abrikoos vertonen volgens dezelfde onderzoeker op Myrobalaan zelden chlorose, op perzikzaailing kunnen ze er
ernstig a a n lijden. GARDNER, BRADFORD & H O O K E R (1939) vermelden

een waarneming v a n TUFTS over de invloed v a n de onderstam bij perziken. I n een boomgaard op alkalische zoutgrond in Californie stierven
de perzikbomen; deopnieuw geplante bomen ondergingen hetzelfde lot.
Een poging, gewaagd m e t perziken op Davidiana-onderstam werd een
volledig succes. Reeds in 1885 schreef SAHUT, dat perziken en abrikozen
op n a t t e gronden beter op pruim veredeld kunnen zijn, d a n d a tzeop
eigen wortel groeien en d a t kersen op Mahalebonderstam gedijen op
gronden, waar ze op eigen wortel een kwijnend bestaan leiden.
In hoeverre het absorptievermogen der in een bepaalde situatie gunstige onderstammen door de ent wordt beïnvloed, blijft hier buiten beschouwing. V a n belang is in dit opzicht, d a t door een bepaalde combinatie v a n onderstam en ent de voedingsomstandigheden zo gunstig
mogelijk kunnen worden benut.
c. Het vervoer van water en voedingsstoffen in de wortel
Doordat de meer naar het midden in de wortel liggende cellen een
grotere opnemingsactiviteit bezitten d a n de absorberende cellen, onttrekken zij daaraan de opgenomen stoffen. Tijdens dit vervoer voltrekt
zich gaandeweg de reeds vermelde electie v a n bepaalde ionen, t o t d a t
deze in de endodermis voltooid is. De opnemingsactiviteit der
schorscellen neemt naar het centrum v a n de wortel toe, doch is in en
voorbij de endodermis aanzienlijk geringer. Reeds eerder werd gezegd,
dat alle opgenomen stoffen, dus ook het water, de endodermis moeten
passeren en welvia h e t protoplasma. I n verband m e t het bovenstaande
meent m e n nu, d a t het stofvervoer naar de vaatbundels in de wortel
gebonden is a a n een speciale activiteit v a n het protoplasma der endodermiscellen. Via de houtparenchymcellen komen de opgenomen stoffen
in de houtvaten. Dit stofvervoer k a n zeer actief zijn en komt bij het
bloeden t o t uiting. De oplossing wordt in de houtvaten omhooggeperst
door deworteldruk, waarvan menmeent, d a t deze ookinde onbeschadigde
plant werkzaam is. Gewoonlijk is deze druk niet bijzonder groot, vaak
niet meer dan 1 t o t 2 atmosfeer; bij tomatenwortels in orgaancultuur
heeft W H I T E (1938) echter gevonden, d a t hij 6 atmosfeer en meer k a n
bedragen, d a t is dusvoldoende om het water meer d a n 60 m hoog op t e
voeren. Alleen bij levende wortels is de worteldruk geconstateerd.
Uit het voorgaande blijkt wel,d a t het vervoer v a n water en voedingsstoffen nog zeer onvoldoende bekend is, evenals helaas zo vele andere
essentiële functies v a n de plant.
d. D e voedingsstoffen, hun betekenis en verwerking
Hoewel bij chemische analyse blijkt, d a t vrijwel elk element in de
plant k a n voorkomen, is*toch m e t zekerheid komen vast t e staan, d a t
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slechts een betrekkelijk gering aantal elementen werkelijk onmisbaar is
voor de opbouw en instandhouding der plantenorganen. H e t zijn koolstof, C, en zuurstof, O, die uit de lucht moeten worden opgenomen —
O ook uit de bodem — en waterstof, H ;stikstof, N;zwavel, S; phosphor,
P ; borium, B ; kalium, K ; magnesium, Mg; calcium, Ca; ijzer, F e ;
zink, Zn; mangaan, Mn en koper, Cu, die uit de bodem worden opgenomen. Een aantal dezer elementen komen in grote hoeveelheden voor
en vormen tezamen de belangrijke massastoffen v a n de plant, andere
elementen zijn slechts in kleine hoeveelheden nodig en dienen als katalysator bij de stofwisselingsprocessen en voor de instandhouding van het
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F o t o 12. De invloed van verschillende voedingsstoffen op de groei v a n appel boompjes.
Van links n a a r rechts:. — Ca, — N , — P , — Mg, — K , compleet gevoed. Men vergelijke
hiermede de volgende foto's, waarin de wortelontwikkeling v a n dergelijke boompjes wordt
afgebeeld. (Naar B L A K E et al., 1937.)

voor de kolloidale eigenschappen v a n het protoplasma belangrijke
physiologische evenwicht.
De betekenis v a n een element voor de plant wordt bepaald door middel
v a n potproeven (zie bijv. foto 12 en foto 13), waarbij het betrokken
element niet m e t de voedingsoplossing wordt toegediend, dus door zgn.
gebreksculturen. Reageert de p l a n t ongunstig op het gebrek dan wordt
daaruit besloten, d a t het element onmisbaar, essentieel, is.
1. H e t w a t e r
Reeds eerder werd op het belang v a n het water, H 2 0 , gewezen als het
milieu waaraan de levensprocessen zijn gebonden, o m d a t de stofwisselingsreacties in een waterige oplossing plaats grijpen en het stofvervoer
alleen daarin mogelijk is.
2. H e t k o o l z u u r
De belangrijkste rol van het koolzuur, C0 2 , wordt in het gedeelte over de
koolzuurassimilatie uitvoeriger uiteengezet. De chlorophylhoudende
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cellen zijn i n s t a a t o m u i t k o o l z u u r e n w a t e r o n d e r o p n a m e v a n z o n n e e n e r g i e k o o l h y d r a t e n o p t e b o u w e n , w a a r u i t in d e s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n
e e n g r o o t a a n t a l a n d e r e o r g a n i s c h e v e r b i n d i n g e n o n t s t a a n , al d a n n i e t
o n d e r o p n a m e v a n a n d e r e e l e m e n t e n d a n C, H e n O. E e n s c h a d e l i j k e
w e r k i n g heeft h e t koolzuur w a n n e e r h e t in t e hoge concentratie v o o r k o m t
e n d a a r d o o r d e a e r o b e a d e m h a l i n g b e l e m m e r t of o n m o g e l i j k m a a k t . I n
h e t gedeelte over de o p n a m e v a n water en voedingsstoffen w o r d t nader
b e s p r o k e n h o e d i t een s t i l s t a n d i n d e o p n a m e v a n v o e d i n g s s t o f f e n t e w e e g
brengt.

Foto 13. Het wortelstelsel van een compleet gevoed appelboompje. De volgende overeenkomstige foto's zijn op dezelfde schaal afgebeeld.
(Naar BLÄKE et al., 1937.)
Het eerste assimilatie-product wordt in verschillende reacties omgezet in
andere verbindingen.
Van de zeer vele organische verbindingen, die in vrij grote hoeveelheden in
de cellen van vruchtbomen voorkomen en die als reservevoedingsstoffen
dienst kunnen doen, noemen we nog glucosiden (verbindingen van een suiker,
meest glucose, met een andere stof). Algemeen treft men aan het amygdaline
(in zaden van pit- en steenvruchtigen), het phlorrhizine in alle delen van piten steenvruchtigen, het arbutine (in perebomen), etc. De laatste 2 stoffen worden in het najaar opgeslagen in de takken, de stam en de wortels. Tegen het
uitlopen worden ze afgebroken, de afgesplitste glucose wordt verbruikt en het
z.g.n. aglucon (het glucoside zonder de suiker) blijft grotendeels achter.
Wanneer de jonge bladeren zover ontwikkeld zijn, dat zij gaan assimileren,
produceren zij deze stoffen naast de andere, beter bekende assimilaten. In het
licht overtreft de synthese de afbraak, hetgeen o. a. door W E E V E R S (1943) werd
vastgesteld, 's Nachts overweegt de afbraak, de glucose wordt afgevoerd, het
aglucon blijft achter. De volgende morgen bindt dit weer de nieuwgevormde
glucose.
Het phlorrhizine heeft door de onderzoekingen van LUCKWILL (1946) bijzondere betekenis gekregen in verband met de vruchtontwikkeling. Vermoedelijk
zullen ook andere glucosiden een overeenkomstige betekenis verkrijgen.
Een bouwsteen van het phlorrhizine, het phloroglucine, is ook betrokken bij
de bouw van de looistoffen der Pitvruchtigen. HARVEY (1925) vond, d a t het
phloroglucine in aanzienlijke hoeveelheden wordt aangetroffen gedurende de
periode van de snelle groei.
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3- D e s t i k s t o f
De stikstof, die hoofdzakelijk als nitraat wordt opgenomen, speelt een
zeer gewichtige rol door zijn direct aandeel a a n de chlorophyl- en eiwitsynthese en — wat volgens nieuwere inzichten minstens even belangrijk
is — door zijn indirect aandeel aan de groeistofproductie. Bij stikstofgebrek s t a a t de celdeling in wortel- en stengeltoppen stil en ook het
cambium staakt zijn werkzaamheid. De knoppen lopen later en langzamer uit, veel zijknoppen sterven zelfs af. De bladeren blijven klein,
b e v a t t e n weinig chlorophyl en vallen reeds vroeg in de herfst, nadat ze
intensieve herfstkleuren hebben getoond, af. De bomen laten, als ze al
gebloeid en vruchtgezet hebben, de weinige kleine, harde, sterk gekleurde
vruchten vroeg vallen. De wortels zijn zeer lang en dun en sterk v e r t a k t
(foto 14).,Phosphaten, kalium en calcium, suikers en zetmeel hopen zich
op in de plant en de zuurgraad v a n het celsap wordt hoger. De celwanden
worden dikker. De koolhydraten kunnen niet verbruikt worden voor de
eiwitsynthese. Wanneer —N-planten nog tijdig stikstof toegediend
krijgen, vindt onmiddellijk reductie v a n het opgenomen nitraat plaats
en de koolhydraten worden verbruikt bij de synthese v a n aminozuren,
waaruit de eiwitten weer worden opgebouwd. (Mej. ECKERSON, 1931 a).
Een overvloedige toediening v a n stikstof kan, wanneer alle andere
groeiomstandigheden gunstig zijn, een sterke groei t o t gevolg hebben,
die pas laat in het jaar wordt afgesloten. H e t hout is dan nog niet
voldoende uitgerijpt en bevriest gemakkelijk. Hoewel de bladeren
lang a a n de boom blijven, vindt slechts een onvoldoende ophoping v a n
reservevoedsel plaats. De vruchten zijn groot, doch komen niet op kleur,
rijpen later dan normaal, zijn betrekkelijk zuur, b e v a t t e n weinig suikers
en vitamine Cen zijn slecht houdbaar. De succulente scheuten en bladeren
zijn zeer v a t b a a r voor schimmel- en insectenaantastingen. Doordat de
zeer sappige bladeren een dunne cuticula hebben, zijn ze gemakkelijk te
beschadigen, waardoor eerder spuitschade optreedt.
I n gevallen waar de phosphorvoorziening t e wensen overlaat, wordt de
opname v a n P bemoeilijkt door de stikstof, hetgeen in niet al t e ernstige
gevallen toch minstens tot een opbrengstvermindering leidt. Dit blijkt
o. a. uit een onderzoek v a n A N D E R S E N en BATHURST (1938) naar het
N- en P-gehalte v a n het perssap v a n vruchten v a n 10 t o t 25 jaar oude
navellemoenen en Valencia's uit alle delen van Zuid-Afrika. Daar de
grote verschillen in klimaat, grondsoort, onderstam, ent, insectenaantasting, etc. hier alle hun invloed deden gelden, is het door genoemde
onderzoekers gevonden verband tussen N- en P-gehalte v a n de vruchten
en de opbrengst wel v a n belang. H e t bleek, d a t hoe hoger het N-gehalte,
hoe lager het P-gehalte was en omgekeerd. Tot op een bepaalde hoogte
n a m de opbrengst toe m e t een stijgend N- en afnemend P-gehalte.
Verdere stijging v a n het N-gehalte bleek gepaard te gaan met afnemende
opbrengsten; vanaf dat ogenblik nam de opbrengst toe wanneer meer P
was opgenomen. H e t onderzoek toonde tevens aan, dat de meeste kwekers
meer stikstof konden toedienen om betere opbrengsten te verkrijgen.
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D e n i t r a a t r e d u c t i e k a n zowel in d e w o r t e l s a l s i n d e b l a d e r e n p l a a t s
v i n d e n . I n d e wortels levert d e a d e m h a l i n g de d a a r v o o r nodige energie,
i n d e b l a d e r e n is zij s l e c h t s i n h e t l i c h t , bij d e p h o t o s y n t h è s e , m o g e l i j k
( B U R S T R Ö M , 1942).

Bij de vruchtbomen speelt de nitraatreductie zich vooral in de wortels af.
THOMAS (1927) vond, dat de fijnere wortels veel meer N 0 3 ~ bevatten dan de
grotere. Slechts na de winterrust wordt ook veel N0 3 — gereduceerd in de uitlopende bladknoppen. De wortels hebben altijd een veel hoger gehalte aan
aminozuren dan de bovengrondse delen van de boom. De zetel van de nitraatreductie blijkt te liggen in of nabij het phloëem.
Het NO ? — wordt gereduceerd met behulp van een enzym, de nitraatreducase,
omgezet in N02~~. De verdere omzetting van het nitriet tot NH 3 en de binding
van het laatste, waarbij aminozuren worden gevormd, gaat gepaard met een
zeer aanzienlijke CO ? -productie. HAMNER (1936) constateerde een toename van
100 tot 300 % van de CO,-productie, al naar het koolhydraatgehalte, als
gevolg van de toediening van nitraat na stikstofgebrek.
Het uit N0 3 — of N H , gevormde NH 3 wordt nu samen met bepaalde organische zuren verbruikt bij de synthese der aminozuren. Dit zijn organische
verbindingen, die naast de zure groep -COOH de aminogroep - N H 2 bevatten.
Niet alle organische zuren komen voor deze synthese in aanmerking, doch
slechts zulke, die direct naast de -COOH-groep een keto-groep, > C = O
bevatten, dus ketozuren. Deze zuren worden gevormd bij de koolzuurassimilatie. Zo ontstaat bijv. uit het, ook voor de ademhaling belangrijke, pyrodruivenzuur het aminozuur alanine.
CH,

CH 3

1

C= 0

+ NH 3

CH 3

3

1

1

- H 2 0 - > C = NH + H

|

c =0

^ C < H
|
NH 2

c=0

C= 0
^ OH '

^ OH

r

frodruivenzuur

^OH
alanine

Er bestaan veel aminozuren, die alle in bepaalde verhoudingen verbruikt
worden bij de in de meristemen plaats vindende eiwitsynthese. Daarbij worden
ze onder waterafsplitsing aan elkaar verbonden, o.a. tot zeer lange ketens. In
verouderende organen, zoals vergelende bladeren en verwelkende bloemen,
worden de eiwitten weer afgebroken. De stikstof wordt dan in de vorm van
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H
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, weer grotendeels naar de
OH

bast van de stengeldelen teruggevoerd.
Naar men meent (o. a. FREY-WISSLING, 1938), spelen de aminozuren ook
nog een rol bij de vorming van tal van andere verbindingen, waarvan we hier
slechts twee voorbeelden kunnen vermelden. Uit het reeds genoemde alanine
ontstaat waarschijnlijk in verschillende afbraakétappes het aethyleen,
H
H

\

/

y C = C <^

, tijdens de vruchtrijping. Uit tryptophaan kan een groeiH'
^ H
hormoon, het hetero-auxine gevormd worden.
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Gedurende lange tijd heeft men aan de stikstof in verhouding tot de
koolhydraten een zeer speciale waarde toegekend in verband met de
bloem- en vruchtbaarheid. Hoewel dit doorhet onderzoek van de laatste jaren
niet juist is gebleken en de koolhydraat-stikstofverhouding
niet de directe
oorzaak voor de geslachtelijke voortplanting is, mag men niet uit het oog
verliezen, dat slechts een optimale hoeveelheid stikstof een optimale groei en
een optimale opbrengst mogelijk maakt. Moge het al waar zijn, dat bloembaarheid en groei tot op zekere hoogte elkaar tegenwerken, de vruchtontwikkeling is
een vegetatief proces, dat slechts bij voldoende stikstoftoevoer gunstig verloopt.
Over de invloed v a n stikstof op de bloemknopvorming zal in een der
volgende hoofdstukken worden gesproken.
4. H e t p h o s p h o r
Phosphor, dat als H 2 P 0 4 ~ wordt opgenomen, is naast stikstof een
belangrijke bouwsteen der nucleoproteïden en enzymen; voorts komt het
voor in de Phosphatiden en in de phosphaatesters, vnl. v a n koolhydraten,
die bij de ademhaling een gewichtige rol spelen. De nucleoproteïden
maken een aanzienlijk deel uit v a n het protoplasma, zowel van de kern
als v a n het cytoplasma. Bij de nieuwvorming v a n cellen is dus ook een
zekere phosphoraanvoer noodzakelijk. Bij de zaadontwikkeling wordt
eveneens veel phosphor verbruikt. Daardoor heeft dit element betekenis
voor de vruchtbaarheid.
O
Het komt indeplant alleenvoorindegroep - O - P - O - .

II
I

OH
Direct of indirect is het betrokken bij de synthese van het nitraatreducase,
het enzym dat het opgenomen nitraat reduceert tot NH 3 onder verbruik van
energie. Mej. ECKERSON (1931o) ging de rol na, die phosphor speelt bij de
nitraat-reductie. Planten, die met ruim voldoende nitraat doch zonder phosphaat werden gekweekt, vertoonden, hoewel ze volop nitraten hadden opgenomen en opgehoopt, in- enuitwendig deverschijnselen van stikstofgebrek. De
reducase-activiteit en de ademhaling namen af met afnemend gehalte aan
Phosphaten en organische phosphorverbindingen. De nitraten en koolhydraten
konden niet verbruikt worden voor de eiwitsynthese, omdat er door gebrek
aan nitraatreductie geen amino-zuren konden worden gevormd. Dit had tot
gevolg, dat ook de CO?-assimilatie afnam. In de vijfde week van het P-gebrek
wordt de toestand voor tomaten kritiek. De organische phosphorverbindingen
worden afgebroken, het zetmeelgehalte neemt sterk af, dat der suikers neemt
Spreng-er, Fruitteelt.
6
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toe. Phosphatiden, proteïnen en Ca-oxalaat kristallen verdwijnen, de cellen
desintegreren en de plant sterft spoedig af. Als aan -P-planten tijdig phosphaat
werd toegediend, was dit na 30, soms reeds na 15 minuten in alle delen van de
plant aantoonbaar. Toch verliep een relatief lange tijd voor de reductie der
nitraten begon. Blijkbaar moet eerst het phosphaation in een of meer organische verbindingen worden opgenomen. Eenmaal hervat, verliep de reductie
slechts langzaam aan in een sneller wordend tempo, waaruit Mej. ECKERSON
concludeert, d a t óf het reducase, óf een activator eerst gesynthetiseerd moest
worden. Als het phosphaat niet voor de vijfde week aan de aan phosphorgebrek
lijdende tomaten werd toegediend, trad geen herstel meer in. Zoals reeds eerder
vermeld, bestaat er een wisselwerking tussen N en P. Een teveel aan phosphor
bemoeilijkt de stikstofopname.

Zoals gezegd g a a t P-gebrek g e p a a r d m e t N-gebrek s y m p t o m e n . Toch
b e s t a a n er e n i g e v e r s c h i l l e n m e t N - g e b r e k ; d e b l a d e r e n zijn a a n v a n k e l i j k
n o r m a a l v a n k l e u r , w o r d e n l a t e r e c h t e r z e e r dof e n v e r t o n e n e e n e i g e n a a r d i g e „ v e r b r o n z i n g " , er t r e d e n n e c r o t i s c h e p l e k k e n o p ; d e b l a d v a l k a n
r e e d s i n J u n i p l a a t s v i n d e n ; d e v r u c h t e n zijn k l e i n , n i e t h o u d b a a r , lelijk
e n dof, h e t w o r t e l s e l s e l is v e e l m i n d e r o n t w i k k e l d (zie f o t o 14). P - g e b r e k
is i n o n s l a n d bij f r u i t g e w a s s e n n i e t b e k e n d g e w o r d e n , wel i n C o l o r a d o
(U.S.A.).

1^7^

Foto 14. De wortelgroei van appelboompies bij P-gebrek
(links) en bij N-gebrek (rechts).
(Naar BLAKE et al., 1937.)

In een later door haar verricht onderzoek ging Mej. ECKERSON (1932) de
invloed na van het gebrek aan verschillende andere belangrijke elementen.
Bij biet, kool en sla nam het reducasegehalte sterk af bij K-gebrek, vooral in de
wortels. Resp. bedroeg deze afname 60 tot 80 % , ± 80 % en ± 90 % ! De volgende tabel geeft de uitkomst van het onderzoek van compleet gevoede en
,Ca- en K-gebrek lijdende tomaten, var. Bonny Best.
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TABEL V

mg N als nitriet
Datum
1931
Mei 11
18
28
Juni 3
22

controle

per cc perssap in

17 uren bij 35° C.
-K

-Ca

-S0„

top

wortels

top

wortels

top

0.88
0.80
O.II
'0.64
1.25

0.52
0.25
0.10
0.36
0.88

0.050
0.016
0.285
0.200

0.060
0.170
0.070
0.008

0.66
0.038
0.015
0.0005

wortels
0.08
0.005
0.002
0.0006

top

wortels

0.237
0.0016
0.0035
0.0023
0.0023

0.550
O.OII
0.0015

0.0021
Bij de - S0 4 -planten werd in de „bewaarcellen" van het basale en middengedeelte van de stengel veel zetmeel en veel nitraat gevonden. Bij de •- Caplanten waren de Stengeltoppen dood, de wortels zeer slecht. Celwanden en
protoplasma hadden veranderingen ondergaan. De - K-planten leken veel op
- P- en - N-planten, hoewel ze iets groter waren. Veel nitraat werd in het
middengedeelte van de stengel opgehoopt; ook werd veel meer zetmeel in dit
gedeelte aangetroffen dan bij de volledige gevoede planten. Mej. ECKERSON
concludeerde uit deze resultaten, dat K en P bij de reducase-synthese betrokken
moeten zijn, terwijl Ca daarmede in zijdelings verband zou staan.

5. H e t k a l i u m
Kalium dient, voorzover bekend, niet als bouwsteen v a n enige voor de
plant belangrijke stof; het komt in vrij grote hoeveelheden in oplosbare
v o r m in de plant voor. De verdeling v a n dit element over de verschillende
plantenorganen is ongeveer als volgt:
bladeren
15 %
pasgevormde scheuten
7.1 %
1-jarige twijgen
9 %
oudere hout
58.3 %
wortels
10.5 %
Hierbij zijn niet genoemd bloemknoppen, bloemen en vruchten, die
naar verhouding het rijkst zijn aan kalium. Daarna volgen de meristematische weefsels (dus de vegetatiepunten, het cambium, het kurkcambium en de afscheidingslagen) en de celstrekkingszônes.
Omtrent de functies v a n het kalium is, evenals v a n verschillende
andere kationen, nog vrij weinig bekend. Zeker is, dat het een belangrijke
rol speelt bij de permeabiliteit v a n h e t protoplasma, hetgeen voor het
stoftransport van groot gewicht is.
Verschillende onderzoekers hebben geconstateerd, dat bij K-gebrek
het aantal celdelingen zeer sterk vermindert (o. a. R E E D , 1907; N I G H T I N GALE en medewerkers, 1930) en in ernstige gevallen zelfs t o t het nulpunt
daalt en daarmede de groei. Een eigenaardige consequentie is, dat de
afscheidingslagen aan de bases van blad-, bloem- en vruchtstelen dan
niet meer tot ontwikkeling kunnen komen, waardoor de dode en verdroogde bladeren, bloemen en vruchten stevig aan de plant bevestigd
blijven (NIGHTINGALE en medewerkers, 1930). Wanneer het K-gehalte
langzamerhand het gevaarlijk lage niveau bereikt, trekken echter de
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afscheidingslagen zoveel kalium tot zich, dat daarin de nodige celdelingen
kunnen plaats vinden, zodat dan de vruchten en afstervende bladeren wel
worden afgestoten (LLOYD, 1926; SAMPSON, 1928). De geringe activiteit
v a n het kurkcambium maakt, dat de plant minder bestand is tegen het
indringen v a n parasieten.
Zoals later zal blijken, speelt het kalium ook een belangrijke rol bij
de celstrekking, het quantitatief belangrijkste groeiverschijnsel. De celstrekking is slechts mogelijk door de opname v a n water en osmotisch
actieve stoffen in de vacuolen. H e t kalium ondersteunt in dit opzicht de
werking v a n het groeihormoon en is daardoor ook v a n grote betekenis
voor de wateropname door de plant. Wanneer de celstrekking om de een
of andere reden onmogelijk wordt, vinden er ook geen celdelingen meer
plaats en omgekeerd. H e t is nog niet bekend voor welk van beide processen het kalium de meeste betekenis heeft. Door verschillende onderzoekers werd opgemerkt, dat in de groeiende stuifmeelbuis het kalium
gelocaliseerd blijft in de t o p ; dit k a n een aanwijzing zijn, dat h e t kalium
vooral bij de celstrekking is betrokken.
De rol, die het kalium bij de permeabiliteit v a n het protoplasma speelt,
is ook v a n groot belang voor de regelmatige afvoer v a n de koolzuurasslmilaten uit en de toevoer van water in de bladcellen en daarmede
voor de intensiteit van de photosynthèse. Tot op zekere hoogte bestaat
er verband tussen het K-gehalte en het koolhydraatgehalte v a n de plant.
Zodra de opneembare kaliumvoorraad in de bodem of de "voedingsoplossing dit toestaat, neemt de plant meer kalium op dan nodig is om
in de behoefte te voorzien. H e t verband tussen assimilaten- en K-gehalte
wordt daardoor natuurlijk kleiner. Sommige onderzoekers hebben verondersteld, dat het kalium op de een of andere wijze direct betrokken zou
zijn bij de C0 2 -assimilatie, bijv. door radio-actieve stralingen, die de
werkzaamheid van bepaalde enzymen zouden vergroten. Aangezien het
n a t r i u m deze radioactiviteit mist, zou het daarom het kalium niet
kunnen vervangen. (STOKLASA, 1912; BODNÀR, 1928).
Op de een of andere wijze is het kalium eveneens betrokken bij de
eiwitsynthese, daar kaliumgebrek tot een ophoping v a n aminozuren en
n i t r a a t leidt. Reeds binnen enkele uren na het toedienen v a n kalium aan
daaraan gebrek lijdende planten begint de nitraatreductie weer met
grote snelheid t e verlopen (NIGHTINGALE en medewerkers, I.e.). De onderbreking v a n de eiwitsynthese heeft h e t ophouden v a n de kern- en celdelingen tot noodzakelijk gevolg. Daar bij de eiwitsynthese koolhydraten
worden verbruikt, is het verklaarbaar, dat bij K-gebrek een ophoping
v a n assimilaten plaats vindt. Door een zware stikstofbemesting wordt de
eiwitsynthese in de hand gewerkt en daarmede ook de groei, hetgeen ook
een grotere K-opname noodzakelijk m a a k t . Het ligt daarom voor de
hand, d a t K-gebrekverschijnselen zich eerder voordoen bij een zware
stikstofbemesting.
De verhoging v a n de permeabiliteit v a n het protoplasma door K-ionen
wordt tegengewerkt door Ca- en Mg-ionen. Daar K-gebrek (meestal)
gepaard gaat met een relatief Ca- en Mg-overschot, wordt de water-
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opname der cellen zeer bemoeilijkt en tenslotte geheel onvoldoende. De
cellen sterven tengevolge v a n deze physiologische droogte. Men merkt
dit op bij de randjesziekte, waarbij de cellen in de omgeving der bladranden zijn gestorven (foto 15). H e t is begrijpelijk, dat warme, droge
zomers en een zware stikstofbemesting de ziekte in de hand werken.

Foto 15. Kaliumgebreksverschijnselen bij de appel. De 3 links afgebeelde bladeren vertonen de symptomen in geringerematedan de rechtsafgebeelde. (Naar BLAKE et al., 1937.)

Met nadruk zij erop gewezen, dat K-gebreksymptomen niet steeds
het teken zijn van een gebrek aan K in de grond, doch dat zij ook het
gevolg kunnen zijn van een ongunstige verhouding van het kalium
t.o.v. andere elementen, zoals Ca en Mg of van het onvermogen van de
plant om het beschikbare kalium op te nemen. In dit opzicht vertonen
reeds verschillende onderstammen een uiteenlopend gedrag.
Bij K-gebrek ziet men, zoals uit het bovenstaande verwacht kan
worden, een verminderde groei v a n takken en wortels, hoewel de wortelgroei lang niet zo ernstig wordt belemmerd als bij Ca- of Mg-gebrek (zie
foto 16). Onder die omstandigheden woekert de plant met haar kaliumvoorraad: de jongste organen onttrekken het aan de oudere. De ontwikkelende vruchten trekken het kalium in veel sterker m a t e tot zich
dan de overige organen. Daardoor zijn de gebreksymptomen bij vruchtdracht ernstiger, zodat men vooral dan insterven der scheuttoppen k a n
waarnemen, hetgeen dikwijls gepaard gaat met topkanker. WALLACE
(1933) constateerde, dat de takken meestal v a n boven naar beneden
ontbladeren in plaats v a n van beneden naar boven. Uit het hierboven
gezegde over de functie van het K bij de afscheiding v a n bladeren (en
vruchten) k a n men zelf de verklaring hiervoor vinden.
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De vruchtzetting is bij kaliumgebrek slecht en d e gezette vruchten
vallen, als regel, vroegtijdig af. De aangebleven vruchten blijven klein
door de geringe ontwikkeling v a n h e t vruchtvlees, kleuren slecht en
lijken daardoor onrijp. Ze zijn door een ongunstige verhouding tussen
suiker enzuur endoor h e tgeringe gehalte aan aromatische stoffen weinig

Foto 16. Verminderde wortelgroei door kaliumgebrek.
(Naar BLAKE et al., 1937.)

smakelijk. Bij de bewaring verliezen ze door h e t lage gehalte a a nosmotisch actieve stoffen veel water. Ze zijn ook zeer vatbaar voor lage
temperatuurbederf wegens de kleincelligheid v a n h e t vruchtvlees, een
gevolg v a nde te geringe celstrekking.
Kalium-overmaat in deplant leidt t o t verschijnselen, die veel gemeen
hebben m e tdiev a n Mg-gebrek.
6. H e t c a l c i u m
H e t calcium speelt een voorname rol bij de permeabiliteit v a n het protoplasma enbijdenitraatreductie. Naar alle waarschijnlijkheid isde eerstgenoemde functie h e tbelangrijkst, daar men meent, d a td ezeer ongunstige verandering indetoestand v a nh e tprotoplasma d edirecte oorzaak
is v a n h e t onvermogen t o t celdeling bij Ca-gebrek (SOMMER en SOROKIN,

1929). H e t gevolg hiervan is een sterk verminderde groei, die aanvankelijk
vooral h e t wortelstelsel betreft (foto 17). I n ernstiger gevallen gaan
zowel de wortel- als de stengeltoppen te gronde.
V a n groot belang ish e t calcium'ook voor de binding van het oxaalzuur,
een „afvalproduct" v a n de ademhaling, d a tinvrije toestand schadelijk is.
Daar oxaalzuur vooral gevormd wordt bij de meristematische weefsels,
k a n men daar in vrij grote hoeveelheden Ca-oxalaatkristallen aantreffen.
I n de fruitteeltpractijk treedt Ca-gebrek niet op, daar het steeds in
voldoende m a t e terbeschikking staat. H e ttegendeel doet zich spoediger
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voor, hetgeen tot storingen in de opname en de huishouding van andere
elementen als K, Mg, Mn, Fe en B leidt. Dit gaat gepaard met een overmatige productie van oxaalzuur, waardoor de plant waarschijnlijk
„ t r a c h t " het evenwicht te herstellen. Daar Mg direct en Mn en Fe
indirect bij de chlorophylsynthese zijn betrokken, doet zich bij Ca-overm a a t een ernstige chlorose, als regel alleen v a n het bladgroen en niet van
de nerven, de zgn. kalk-chlorose, voor. H e t directe gevolg is een sterke
vermindering v a n d e C0 2 -assimilatieen eenverstoringv a n de ademhaling,
hetgeen leidt tot een kwijnende groei.

Foto 17. Zeer sterk verminderde wortelgroei door Mg-gebrek (links) en door Ca-gebrek
(rechts). (Naar BLAKB et al., 1937.)

7. H e t m a g n e s i u m
Het magnesium is als bouwsteen van het chlorophyl en v a n enige
enzymen onmisbaar voor de plant. Daarnaast beïnvloedt het, evenals
K en Ca, de permeabiliteit van het protoplasma. Het is in relatief grote
hoeveelheden aanwezig in groeiende organen, doch vooral in bloemknoppen en zaden.
Magnesiumgebrek gaat gepaard met een hoge verhouding K/Mg in
de bladeren, het Ca-gehalte ondergaat weinig verandering (KIDSON en
medewerkers, 1940). H e t is daardoor t e begrijpen, dat Mg-gebrek zich
spoediger bij een zware K-bemesting voordoet. Bij Mg-gebrek blijven de
bladeren betrekkelijk klein en zij vertonen chlorotische, later afstervende
plekken tussen de nerven (foto 18). Wanneer men de bladeren dubbelvouwt, knappen ze door het hoge watergehalte. In ernstige gevallen
treedt een vroegtijdige bladval op, waardoor de bomen in September
reeds kaal komen te staan (zie fig. 29).Als gevolg van de zeer verminderde
C0 2 -assimilatie blijven de vruchten, die ook overigens een grote Mgbehoefte hebben, klein en ze rijpen niet normaal. De wortelgroei wordt in
ernstige gevallen zeer belemmerd (zie foto 17).
Verschillende planten (en onderstammen) blijken niet in gelijke m a t e
in staat te zijn het Mg op te nemen. H O B L Y N (1941) vermeldt, dat de
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appelonderstammen I X ,I I ,V,VI, X I Iendemeeste andere sterke typen
meer Mg (ofingunstiger verhouding) opnemen dan de typen I,IVen V I I ,
die het spoedigst Mg-gebreksymptomen vertonen.
WALLACE meent opgemerkt t e hebben, d a t de vruchtbomen bij Mggebrek ernstige spuitschade lijden; andere onderzoekers menen dit
evenwel temoeten betwijfelen. I n Zeeland heeft men dewaarneming van
W A L L A C E k u n n e n bevestigen.

Foto 18. Magnesiumgebreksverschijnselen bij appelbladeren.
(Naar BLAKE et al., 1937.)

Fig. 29. Vroegtijdige bladval door magnesiumgebrek bij appels. A. 13 Mei; B. 10 Juni;
C. 1 Juli; D. 30 Juli. (Schema op grond van potproeven door BLAKE et al., 1937.)
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8. H e t z w a v e l
H e t zwavel, dat uitsluitend als S 0 4 _ _ - i o n wordt opgenomen, komt
voor als bouwsteen v a n enige aminozuren en daardoor ook van de
eiwitten. De bedoelde aminozuren spelen een belangrijke rol bij de overdracht van H-atomen bij chemische omzettingen. Het zwavelgehalte
v a n de plant is dikwijls groter dan het phosphorgehalte, hetgeen waarschijnlijk berust op het in veel groter mate opnemen dan voor de behoefte
noodzakelijk is. Men heeft opgemerkt, dat de wortelgroei door S wordt
gestimuleerd. Zijdelings of direct is ook dit element betrokken bij de
N0 3 ~-reductie. MARSH (1923) vond, dat het zwavelgehalte afnam in de
volgorde bladeren, kortloten, jonge bast, oude bast en dat het in de kortloten ten tijde v a n de bloemknopaanleg het kleinst was.
Bij een slechte aëratie van de bodem, bijv. door een t e hoge grondwaterstand of door overstroming wordt het S 0 4 — - i o n in de bodem
gereduceerd tot de giftige S03~~ en S—-ionen. Waarschijnlijk dragen deze
wel bij tot de nadelige gevolgen van dergelijke ongunstige omstandigheden.
De t o t nu toe behandelde elementen zijn in betrekkelijk grote hoeveelheden noodzakelijk voor de opbouw v a n de plant. Daarnaast zijn er ook
een aantal, aangeduid als oligopleronten, die alleen in zeer geringe
hoeveelheden opgenomen dienen t e worden. Daartoe behoren o.a. ijzer,
mangaan, koper, zink en borium.

9. H e t ijzer
H e t ijzer is een bestanddeel v a n de belangrijke ademhalings-enzymen.
Daardoor is h e t onmisbaar bij vele chemische processen, die zich in de
plant afspelen, o.a. de opbouw v a n het chlorophyl, waarvan het echter
zelf geen deel u i t m a a k t .
Bij Fe-gebrek, d a t door verschillende oorzaken k a n ontstaan, hoewel
het in ruim voldoende hoeveelheden in de bodem aanwezig is, worden
eerst de bladeren aan de scheuttoppen chlorotisch, later ook de oudere.
De vruchten zijn zeer sterk gekleurd. I n ernstige gevallen sterven de
scheuten in.

10. H e t m a n g a a n
Mangaan, d a t als Mn+ + wordt opgenomen, komt voor in bepaalde
enzymen, die betrokken zijn bij de ademhaling en de eiwitsynthese.
Volgens nieuwere onderzoekingen speelt het ook een rol bij de nitraatreductie (o. a. L E E P E R , 1941). Mn-gebrek veroorzaakt ernstige bladchlorose aan de gehele plant, omdat de chloroplasten t e gronde gaan.
Mangaan is nog werkzaam, wanneer de voedingsoplossing 1 deel Mn
op 3.000.000.000 delen water b e v a t !
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il. Het koper
Koper m a a k t deel uit v a n een aantal enzymen, o.a. v a n het enzym
dat de bruinkleuring v a n doorgesneden vruchten veroorzaakt. H e t is
ook betrokken bij de ascorbinezuurhuishouding.
12. H e t z i n k
Ook het zink komt voor in verschillende enzymen, o.a. in de koolzuuranhydrase, het enzym d a t H 2 C0 3 splitst in H 3 0 en C0 2 ; het is dus ook
bij de ademhaling en de C0 3 -assimilatie betrokken. H e t zink voorts een
belangrijke rol t e vervullen bij de groeihormoonproductie (SKOOG, 1940).
H e t zink schijnt, evenals het borium v a n groot belang t e zijn voor de
vruchtzetting en de zaadgroei. Een onvoldoende zink-voorziening heeft,
volgens verschillende onderzoekers, o.a. R E E D , 1942, niet zulke ernstige
gevolgen voor de vegetatieve groei als voor de vruchtzetting en de zaadgroei. I n de volgende tabel k o m t de betekenis v a n h e t zink voor de zaadvorming wel zeer duidelijk tot uiting.
T A B E L VI

INVLOED VAN DE HOEVEELHEID ZINK IN DE VOEDINGSOPLOSSING
OP HET GEMIDDELD AANTAL ZADEN PER CULTUUR VAN ERWTEN
EN BONEN (REED, 1942).

Planten
Dwarf Telephone erwten
Dwarf Wax Beans, var. A
Dwarf W a x Beans, var. B

Zaden geproduceerd als aangegegeven hoeveelheid zink was toegediend (mg per1)
0

0.005

0
0

0
0
0

0

0.02

0.10

0.20

13
3

24-3
34-3
17-3

38.0
28.0
16.0

0

Men bedenke wel, dat de werkzaamheid v a n het zink hier meer dan
1000 maal zo groot is als die v a n naphthylazijnzuur bij de bestrijding
v a n de late val bij vruchten!
Men heeft geconstateerd, d a t bij Zn-gebrek de schurftaantasting v a n
appelbomen ernstiger wordt. I n verschillende delen v a n de Verenigde
S t a t e n veroorzaakt Zn-gebrek ernstige ziekteverschijnselen bij een aantal
gewassen, ook bij fruitbomen.
13. H e t b o r i u m
Over de eigenlijke functie v a n h e t borium weet men eigenlijk nog niet
veel, hoewel een groot aantal onderzoekers zich met dit probleem heeft
bezig gehouden. Volgens EATON (1944) behoren de fruitgewassen t o t die
planten, die weinig B nodig hebben voor h u n ontwikkeling, doch die
ook spoedig schade ondervinden v a n een t e ruime voorziening. H e t
meeste borium wordt in de bladeren vastgehouden; hoewel deze met
toenemende ouderdom een steeds hoger B-gehalte verkrijgen, staan ze
het met enkele uitzonderingen, bijv. bij de Prunaceae, vrij moeilijk af
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aan andere organen. Dit k a n er volgens EATON zelfs toe leiden, dat het
B-gehalte der bladeren een voor hen schadelijk hoog niveau bereikt,
terwijl de meristematische weefsels er gebrek aan gaan lijden. H e t is
daarom niet onwaarschijnlijk te achten, dat het B wordt vastgelegd aan
eiwitten. Omtrent de functie v a n het borium in de bladeren is nog niet
veel bekend. Wellicht speelt het een rol bij de waterhuishouding en bij
het transport v a n de assimilaten. LOWENHAUPT (1942) vond, dat deze
zich in de bladeren ophopen bij B-gebrek. Volgens onderzoekingen v a n
BOAS (1938) remt B de activiteit v a n de reeds eerder genoemde Cubevattende enzymen in oplossingen die 0.0000618 % boorzuur bevatten!
H e t borium heeft een belangrijke rol te verviillen bij de ontwikkeling
en de kieming v a n het stuifmeel. Mejuffrouw LÖHNIS (1940) heeft bij
enkele gewassen geconstateerd, d a t B-gebrek leidt t o t storingen in het
sporogene weefsel der meeldraden. De celdelingen verlopen, als ze al
plaats vinden, zeer abnormaal. I n minder ernstige gevallen wordt naast
nog goed lijkend ook veel loos stuifmeel gevormd. SCHMUCKER (1934)
constateerde voor h e t eerst, d a t de kieming en de buisgroei v a n h e t
stuifmeel zonder B onmogelijk is. Ook bij stuifmeelkiemingsproeven te
Wageningen uitgevoerd, is gebleken d a t borium, in geringe concentraties
aan de kiemingsoplossing toegevoegd, de kieming bevordert.
Merkwaardigerwijze schijnt de ontwikkeling v a n de embryozak geen
schade te ondervinden v a n B-gebrek (Mej. LÖHNIS, I.e.).
I n ernstige gevallen v a n B-gebrek wordt de wortelgroei ten zeerste
belemmerd en er doen zich afwijkingen voor in het cambium en phloëem.
De celdeling staat stil, de eindknop verliest zijn overwicht over de zijknoppen, die (slechts kort) pogingen doen om uit te lopen. Vooral de
bladprimordia worden beschadigd, speciaal aan de bases. (Dit in tegenstelling m e t de schade bij Ca-gebrek, waar de t o p en de randen aangetast
worden).
H e t is niet onmogelijk, d a t het borium betrokken is bij de groeihormoonhuishouding, want EATON (1940) kon boriumgebreksverschijnselen bij katoenplanten vrijwel geheel voorkomen door toediening v a n
hetero-auxine.
Bij vruchtbomen heeft men verschillende schadelijke gevolgen geconstateerd v a n B-gebrek bij de vruchten, o.a. inwendig k u r k en zgn.
droughtspot bij appels en abnormale steencelvorming bij peren ( K I E N HOLZ, 1942). H e t is gebleken, d a t h e t B-gehalte v a n de v r u c h t bij een
onvoldoende voorziening reeds lang voor dat v a n de bladeren daalt,
zodat het niet uitgesloten is, dat de bladeren het aan de vruchten onttrekken. De critische grens is volgens A S K E W en medewerkers (1936)
bereikt, wanneer het B-gehalte daalt tot 1 op 100.000 delen v a n het
droge-stofgewicht der vruchten. Genoemde onderzoekers vonden, dat
de vruchten na de zetting weinig B tot zich trekken, zodat het gehalte
tijdens de ontwikkeling daalt. Zo constateerden zij bij Jonathan-appèls
in de periode tussen 6 weken na de zetting en de plukrijpheid de volgende
dalingen in h e t B-gehalte, uitgedrukt in delen B per 1000.000 delen
droge stof (p.p.m.):
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bij B-gebrek: v a n 33.0 t o t 8.9 p.p.m.; bij gezonde vruchten: v a n
29.2—13.5 p.p.m.
Een ander, zeer schadelijk verschijnsel bij appels is het optreden van
stip, waarvan echter gebleken is, d a t het niet door een bemesting met
borium is t e voorkomen. WALLACE en J O N E S (1940) hebben echter
gevonden, dat deze physiologische ziekte toch waarschijnlijk wel berust
op een storing in de B-huishouding. H e t vervoer v a n B wordt in sterke
m a t e beïnvloed door het licht; dit bleek ook uit de door genoemde
onderzoekers uitgevoerde analyses v a n Bramley's* Seedling-vruchten,
die resp. a a n de zon waren blootgesteld geweest of in de schaduw waren
gegroeid. De „zon"-vruchten vertoonden een veel hoger % bewaarstip
dan de „schaduw"-vruchten; hun B-gehalte bedroeg resp. 12.0—19.5
p.p.m. en 16.6—25.9 p.p.m.! I n fig. 30 zijn een aantal der door W A L L A C E
en J O N E S vermelde gegevens uitgezet. Uit deze figuur blijkt wel, dat er
verband bestaat tussen het optreden y a n stip en het B-gehalte.
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Fig. 30. Verband tussen Jiet boriumgehalte der vruchten van Bramley's Seedling en
het optreden van stip. (Naar gegevensvan WALLACE en JONES 1940.)

De boriumgebreksymptomen komen in ernstiger m a t e tot uiting
in warme, droge zomers m e t veel zonlicht. Ook werkt een t e ruime
Ca-bemestihg het gebrek in de hand, waarschijnlijk doordat het B in onopneembare vorm wordt vastgelegd. B U R R E L L (1940) vermeldt als
gevolg daarvan het insterven der scheuten bij appelbomen.'
Boriumovermaat veroorzaakt o.a. een geringere houdbaarheid bij
appels, hetgeen werd geconstateerd door W I L C O X en WOODBRIDGE (1943).
De schade wordt versterkt door een t e ruime bemesting m e t kalium,
vooral wanneer daardoor het calciumgehalte relatief t e laag wordt.
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§ 3-

D E F U N C T I E VAN D E STENGEL

a. Het voortbrengen van bladeren en bloemen
De stengel fungeert als drager v a n bladeren, bloemen en vruchten,
alsmede v a n de zijscheuten en dient voor het vervoer v a n water en voedingsstoffen van en naar de wortels en voor de opslag van reservevoedsel.
De bladeren, bloemen en vruchten worden door het stengelsysteem op
zodanige wijze over de ruimte verdeeld, dat zij voor de vervulling van
hun functies in een zo gunstig mogelijke positie aan lucht en zonlicht zijn
blootgesteld. Voor deze steunfunctie moet de stengel een 'zekere drukvastheid hebben, waardoor hij het gewicht der genoemde organen kan
torsen en waardoor hij zijn vorm k a n behouden. Daarnaast moet de
stengel ook een in alle richtingen voldoend grote buigvastheid bezitten
om de belasting m e t vruchten en de druk van stormen te doorstaan. De
houtvezels verschaffen de boom in beide opzichten voldoende stevigheid. Planten zonder voldoende steunweefsel moeten echter om hun
bladeren en bloemen in de lucht te kunnen verheffen, bijzondere middelen
te b a a t nemen. De druif bereikt dit doel door middel van de ranken,
waarmee hij zich aan geschikte steunsels vasthecht.
Nieuwe bladeren en bloemen ontwikkelen zich in het voorjaar uit
knoppen, die in de meeste gevallen in het voorgaande seizoen zijn gevormd. De plant heeft voor de vorming v a n deze knoppen zijn stengelsysteem in groter of geringer m a t e uitgebreid. Bestaande takken zijn
door het uitgroeien der eindknoppen langer geworden en nieuwe zijscheuten zijn ontstaan uit zijknoppen. De groei van de stengel wordt in
een volgende § besproken.
De natuurlijke vorm, die een boom, d.w.z. het stengelsysteem, tenslotte krijgt, is afhankelijk van de bladstand, de m a t e van uitlopen v a n
elke knop, de groeirichting der nieuwe loten, de secundaire veranderingen
in de met de hoofdas of middentak gemaakte hoek, de stevigheid van
het hout en de bloemknopvorming. Zij is voor elke soort en variëteit
karakteristiek, hetgeen betekent, dat, uitgezonderd de bladstand, elke
andere der genoemde factoren berust op een verschil in erfelijke aanleg
of groeiomstandigheden.
De stand der knoppen komt overeen met die der bladeren, zodat de
bladstand ook de takstand bepaalt, hetgeen echter alleen bij de jongere
t a k k e n nog enigszins is t e zien.
De m a t e van uitlopen der knoppen wordt bepaald door de mate van
remming, die op hen wordt uitgeoefend door de eindknop van hetzelfde
lot. De oorzaak van deze remming zal in een der volgende paragrafen
uitvoeriger worden behandeld. Daarnaast wordt het uitlopen der knoppen
beïnvloed door het licht. In sterk beschaduwde gedeelten v a n de kroon
lopen de knoppen niet uit, waardoor de kroon van binnen kaal wordt.
Zelfs sterven de kleinere, sterk beschaduwde takken ook af en het
resultaat is een verzameling dakpansgewijs over elkaar liggende, parapluie-achtig uitgespreide takstelsels, die op een aantal kale, omhooggerichte pilaren staan.
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In de regel ontstaat bij appel en peer uit de eindknop het krachtigste
lot, de daarop volgende zijknoppen geven steeds kortere loten, de onderste
blijven meestal slapend. Bij de kersen ziet men in hoofdzaak twee t y p e n :
bij de zure kersen ontwikkelt zich alleen uit de eindknop, in enkele
gevallen uit een der' daaropvolgende zijknoppen ook nog een langlot,
terwijl de lagere zijknoppen slechts kortloten geven; bij de zoete kersen
ontstaan behalve uit de eindknop ook uit twee tot vijf zijknoppen langloten. Zoete kersen vormen daardoor een sterker vertakte, bredere kroon
dan de zure kersen.
De groeirichting wordt bepaald door de sterkte van de geotropische
prikkel en ook door het licht. Beschaduwde takken trachtten naar de
omtrek v a n de kroon te groeien.
Ook nadat de lengtegroei is beëindigd, kan de richting der takken nog
veranderen. Een aanvankelijk schuin omhooggerichte t a k kan tenslotte
een m. o. m. horizontale stand verkrijgen o. a. tengevolge van de belasting
door bladeren, zijscheuten en eventueel vruchten. De laatste veroorzaakt
aan de bovenzijde van de t a k bij de oksel een trekspanning, waaraan
tegemoet wordt gekomen door een verschil in groei. De bovenzijde groeit
sterker d a n de onderzijde, hoewel de jaarringen d a a r juist het breedst
zijn. Op deze wijze wordt de veranderde stand gefixeerd. Na verloop van
jaren kan de richtingsverandering zo ver zijn gegaan, dat de takken
naar beneden zijn gebogen, waardoor een druipende kroon is verkregen.
Deze wordt in de fruitteelt ten zeerste op prijs gesteld, omdat men uit
ervaring weet, d a t deze stand bevorderlijk is voor de bloemknopvorming
en tot op zekere hoogte voor de productiviteit, n.1. zolang de t a k niet
te oud is.
De stevigheid van het hout speelt bij sommige variëteiten een belangrijke rol. Deze k a n n.1. zo gering zijn, dat de variëteit zelf geen
behoorlijke kroon k a n vormen, bijv. Present v a n Engeland, Beurré
Alexander Lucas. Men ent dergelijke variëteiten daarom beter op één
,door een andere variëteit gevormde kroon.
De vorm van de kroon wordt in veel gevallen ook bepaald door de
bloemknopvormirig. Hoewel in principe elke knop een bloemknop k a n
worden, vormt elke plantensoort zijn bloemknoppen op bepaalde plaatsen
aan de stengel. Men spreekt daarom terecht v a n de draaggewoonte v a n
een plantensoort, hetgeen echter niet wil zeggen, dat sommige variëteiten
zich niet afwijkend kunnen gedragen. Zo dragen de Pitvruchtigen hoofdzakelijk en de walnoot steeds op terminale knoppen van hoofd- en zijscheuten, de Steenvruchtigen, de Ribes- en Rubussoorten, de druif, blueen cranberry, de hazelaar en de t a m m e kastanje steeds op zijknoppen.
De vorming v a n terminale bloemknoppen leidt tot de ontwikkeling v a n
een compacte kroon; in de eerste plaats door de daarmede gepaard
gaande vroegtijdige afsluiting v a n de groei en, waar het gemengde
knoppen betreft, in de tweede plaats door het op de vruchtdracht volgende uitlopen der ogen op de beurs en v a n lager gelegen bladknoppen.
Dit effect wordt nog versterkt wanneer de nieuwgevormde scheuten
slechts tot kortloten uitgroeien. Voor de teelt is dit v a n belang, omdat
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in dit geval niet zo sterk behoeft te worden gesnoeid om de boom of
struik op een betrekkelijk klein oppervlak te doen dragen. Hetzelfde
geldt voor bomen, die laterale bloemknoppen vormen aan kortloten,
zoals veel pruimen, de zoete kersen, de aalbessen en de kruisbes.
Wanneer de laterale bloemknoppen hoofdzakelijk aan langloten worden
gevormd, is de verdere ontwikkeling van de boom afhankelijk van de
plaats waar dit in hoofdzaak plaats vindt :aan de basis, het midden of het
boveneinde van de tak. Ook bij de snoei heeft men hiermede rekening
te houden.
b. Het vervoer van water en voedingsstoffen
Wanneer de boom in blad staat, moeten er grote hoeveelheden water
door s t a m en takken vanuit de wortels naar bladeren, bloemen en
vruchten worden vervoerd, waarvoor het transport van cel tot cel te
enenmale onvoldoende is. Op verschillende wijzen heeft men zekerheid
gekregen, d a t dit massavervoer v a n water in de houtvaten en de tracheïden plaats vindt. Verwijdert men bijv. een ring bastweefsel zodanig,
d a t het onderliggende xyleem niet wordt beschadigd, waarbij men tevens
zorgt, dat het niet kan uitdrogen door de gemaakte wond te bedekken,
bijv. met entwas, dan gaat het watertransport een aanzienlijke tijd
ongehinderd door. W o r d t een ringwond om de s t a m in stand gehouden
dan sterft het wortelselsel na verloop van tijd af en houdt ook het watertransport op. Alleen het spinthout is geschikt voor watervervoer, daar
de houtvaten in het kernhout door de afzetting v a n verschillende stoffen
of door de vorming van thyllen uitgeschakeld zijn. Men heeft ook gevonden, dat het watervervoer in de holle ruimte van de houtvaten en
niet in hun celwanden plaats vindt. Door het aanschroeven van een
klemkraan worden de houtvaten dichtgedrukt, waardoor het watervervoer zeer belemmerd of geheel stopgezet wordt. Wanneer de klemkraan wéér wordt opengeschroefd, worden de slap geworden bladeren
van de behandelde t a k weer opnieuw turgescent.
De vervoerssnelheid heeft men kunnen bepalen door het stromende
water op een bepaalde plaats aan de onbeschadigde plant iets te verwarmen en door middel v a n op hoger gelegen plaatsen aangebrachte thermoelementen n a t e gaan, wanneer het verwarmde water daar langs stroomde.
Men vond nu, dat de vervoerssnelheid van het water in de houtvaten bij
bomen met nauwe houtvaten, zoals de beuk, ongeveer i tot 4 m per uur
bedraagt. Waarschijnlijk is deze bij vruchtbomen, die eveneens nauwe
houtvaten hebben, ongeveer van dezelfde orde. Bomen die wijde houtvaten hebben in het voorjaarshout, zoals de eik en de walnoot, vertonen
snelheden van 20—45 m per uur.
De factoren, die het watervervoer beheersen, kan men zoeken in de
levende cellen van de wortels, die de worteldruk veroorzaken, in de
levende cellen in het xyleem van stam en takken, die een zuigperspompeffect zouden kunnen hebben en in de bladeren, die het water aanzuigen.
Nu is gebleken, d a t de worteldruk n a het uitlopen der bomen weinig
betekenis meer heeft. Weliswaar wordt deze bepaald na het afsnijden
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van de stengel, waardoor de activiteit der wortels sterk beïnvloed k a n
zijn. Worteldrukken v a n 6 atmosferen en meer, zoals W H I T E (1938) die
bij tomatenwortels constateerde, zouden het water theoretisch 60 m
omhoog kunnen persen. Een worteldruk v a n 1 à 2 atmosfeer is echter
onvoldoende voor hoge bomen. Zo deze dusal eenrol speelt, moet daarnaast nog een andere kracht werkzaam zijn. Dit blijkt ook u i t het feit,
dat mengedurende het groeiseizoen geen positieve, doch wel aanzienlijke
negatieve drukken k a naantonen. In afgesneden, inkwikzilver geplaatste
takken wordt het kwikzilver omhooggezogen. Blijkbaar oefenen de
transpirerende bladeren een zuigkracht uit op het door de wortels opgenomen water. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, d a tde bladeren
het water t o t zulke grote hoogten kunnen opvoeren, daar water door een
zuigpomp niet hoger d a n 10 m k a n worden aangezogen. Men verliest
daarbij uit het oog, d a t wanneer de omhooggezogen waterzuil v a n de
zuiger „breekt", alleen deadhaesie tussen dewatermoleculen ende zuiger
ontoereikend is geworden. In de plant kan v a n een dergelijke storing
uiteraard geen sprake zijn. Wanneer in de bladeren een watermolecuul
wordt verdampt, wordt eenander watermolecuul inzijn plaats getrokken.
Deze gedwongen verschuiving plant zich voort tot in dewortels. De aanzuiging v a n het water berust dusop de cohaesie tussen de waterdeeltjes
onderling. Men heeft gevonden, d a t voor het breken v a n een luchtvrije
waterzuil een kracht nodig is v a n ongeveer 350 atmosfeer! De cohaesie
der watermoleculen staat dus toe het water t o t in de hoogste bomen
op t e voeren. De houtvaten, waarin het watervervoer plaats vindt, zijn
luchtvrij ; zodra er luchtbellen in komen, worden ze uitgeschakeld. H u n
wanden zijn verzadigd m e t water, waardoor de kans op breken v a n de
waterzuil wel heel klein is.
De door de wortels als ionen opgenomen organische zouten worden,
althans voor een gedeelte, met het water in de houtvaten vervoerd.
Sommige onderzoekers menen, d a t het vervoer v a n deze stoffen hoofdzakelijk of uitsluitend indezeefvaten plaats vindt. Echter isuit proeven,
genomen door STOUT en HOAGLAND (1939) en B E N N E T en S N E L L volgens

CRAFTS (1939), duidelijk gebleken, d a t het snelle vervoer v a n zouten
in opwaartse richting uitsluitend plaats vindt in het xyleem. De genoemde onderzoekers maakten gebruik v a n radio-actieve stoffen, n.1.
K*, Na* en P*, resp. K*. CLEMENTS en ENGARD (1938) hadden reeds
aangetoond, d a t geringde takken aanzienlijk rijker aanstikstof en andere
elementen worden na het ringen. STOUT en HOAGLAND prepareerden het
phloëem, zonder het t e verwijderen, vrij vanhetxyleem enscheidden het
daarvan door geolied papier. Hoewel de radio-actieve stof het phloëem,
waar hetm e thetxyleem verbonden is, vrijwel even snel bereikte als het
xyleem, bleek, d a t waar de weefsels gescheiden waren, het vervoer uitsluitend in hetxyleem plaats vond m e tvolkomen normale snelheid ende
radio-actieve stof eerst enige uren later inhetgescheiden phloëem kwam.
B E N N E T T en SNELL maakten gebruik v a n radio-actief kalium bij peretakken. H e t K * passeerde één, twee en drie ringen waar geen phloëem
meer aanwezig was.
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H e t vervoer v a n u i t het xyleem naar het phloëem vindt plaats in de
mergstralen.
De in de bladeren gevormde organische stoffen worden hoofdzakelijk
in de vorm van suikers en aminozuren naar alle levende cellen vervoerd,
doch vooral naar de meristemen. Wanneer die hun activiteit beëindigen,
worden deze stoffen naar de weefsels, die voor de opslag van reservevoedsel dienst doen, geleid. Dat het massa-vervoer der assimilaten in
takken en stam plaats vindt in de zeefvaten blijkt ook weer üit ringproeven. GARDNER (1925) toonde dit op de volgende wijze aan. Twijgen
van Bon Chrétien Williams werden in het voorjaar op twee plaatsen
geringd, door de inwerking van een 7 %-ige KOH-oplossing, n a d a t
tevoren het cortexweefsel voorzichtig was verwijderd; op deze wijze
bleef het xyleem geheel intact. Van het gedeelte tussen de twee ringwonden werden de knoppen verwijderd, zodat deze de aanwezige voedingsstoffen niet konden verbruiken. H e t bleek nu, dat het zetmeel
tussen de twee ringen niet werd afgevoerd, terwijl het zetmeel uit de
weefsels boven en beneden het geringde gedeelte geheel verdween bij het
uitgroeien der twijgen. W a a r een overeenkomstig gedeelte ontknopt
werd bij niet geringde twijgen werd het zetmeel eveneens geheel verbruikt. Het vervoer van organische stoffen vindt dus Vliet plaats in de
houtvaten.

§ 4.

D E FUNCTIES VAN H E T BLAD

a. D e k o o l z u u r a s s i m i l a t i e
Een plant kan men zich samengesteld denken uit water en droge stof.
Deze droge stof bestaat overwegend uit organische verbindingen en
slechts voor een betrekkelijk gering gedeelte uit anorganische bestanddelen. Globaal genomen maken koolstof (C), zuurstof (O) en waterstof (H)
tezamen meer dan 80 % uit van het drooggewicht van de plant, de rest
bestaat uit stikstof, phosphor, zwavel, kalium, etc.
H e t proces waarbij de groene plant de basis legt voor de vorming
dezer organische stoffen is de koolzuurassimilatie: de opname van koolzuur uit de lucht en de omzetting daarvan met water tot suiker en zuurstof onder verbruik van zonne-energie, voorgesteld in de volgende
vergelijking:
6 C 0 2 + 6 H 2 0 + 674 kCal -> C6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 / \
In deze vergelijking wordt verondersteld, dat ereenhexose,bijv. glucose,
wordt gevormd. Deze stof is, zoals onderzoekingen van de laatste jaren
hebben aangetoond, niet het eerste product van- de C0 2 -assimilatie.
R U B E N en K A M E N (O. a. 1940), die met radio-actieve C bevattende C0 2
werkten, hebben gevonden, dat de eerste producten van de koolzuurassimilatie organische zuren zijn, o.a. barnsteenzuur. In deze verbindingen, waaruit door een serie enzymatische omzettingen glucose wordt
gevormd, werd de radio-actieve koolstof n.1. het eerst teruggevonden.
Sprenger, Fruitteelt.
7

De glucose wordt, door condensatie tot zetmeel, aan het milieu onttrokken. De vorming v a n zetmeel is sinds SACHS gebruikt als m a a t voor
de assimilatie. Het is daarvoor bijzonder geschikt, omdat het intensief
blauw wordt gekleurd door een jood-joodkaliumoplossing. Bij een voldoende belichting is het reeds 5 minuten na het begin van de proef aantoonbaar.
Het zetmeel wordt 's nachts weer in glucose omgezet en uit het blad
getransporteerd. Het is merkwaardig, dat het zetmeel in de sluitcellen
der huidmondjes juist in het licht in glucose wordt omgezet, waardoor
het opengaan der huidmondjes tot stand komt.
Het zijn vooral de bladeren waarin de koolzuurassimilatie plaats vindt.
Deze organen zijn uitstekend aangepast aan deze t a a k door hun afgeplatte vorm, die het bestraalde oppervlak vergroot. Voorts door het voorkomen van huidmondjes in de epidermis en het uitgebreide net van
intercellulaire holten in het blad, die een intensieve gaswisseling mogelijk
maken, en door het sterk vertakte vaatbundelsysteem, dat de toevoer
van water en minerale voedingsstoffen en de afvoer der gevormde koolhydraten verzorgt. Behalve de bladeren bevatten jonge vruchten en de
stengel chlorophyl. In de regel is echter hun assimilatorische functie gering
te achten, daar deze organen over weinig huidmondjes beschikken;
bessen bijv. hebben in het geheel geen huidmondjes. Misschien zijn ze wel
in staat het bij de ademhaling ontstaande koolzuur in het licht voor de
assimilatie te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen waarschijnlijk
de vruchten van appel en peer, die in jonge toestand vooral aan het kelkeinde veel huidmondjes bezitten.
In 1929 heeft BOONSTRA reeds gewezen op de niet te onderschatten
assimilatie van de aren der graangewassen.
De sterkte van de koolzuurassimilatie is afhankelijk van een aantal uiten inwendige factoren, waarvan de volgende voor de hand liggen:
de koolzuurvoorziening;
de watervoorziening;
de sterkte van het licht;
de duur van de bestraling;
de t e m p e r a t u u r ;
de afvoer der gevormde assimilaten;
de leeftijd der assimilerende organen.
De koolzuurconcentratie van de lucht is vrijwel constant en wordt in
de fruitteeltpractijk niet geregeld. (Regeling is mogelijk en is ook toegepast bij „koolzuurbemesting" in kassen). Het koolzuur komt hoofdzakelijk via de huidmondjes in het blad. De koolzuurvoorziening der
assimilerende cellen is dus afhankelijk van de m a t e van opening der
huidmondjes, die weer wordt bepaald door de waterhuishouding in het
blad, de bestraling en de luchtvochtigheid. Hierover zal in de paragraaf
over de transpiratie uitvoeriger worden gehandeld. Het binnendringen
van koolzuur neemt zeer sterk af wanneer de huidmondjes, bijv. ten gevolge van watergebrek, zijn gesloten. Diffusie van koolzuur doof de
cuticula is weliswaar mogelijk, doch deze is geheel onvoldoende voor
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de assimilatie. De planten verliezen bij langdurige droogte zelfs aan gewicht door het verbruik van assimilaten bij de ademhaling.
Wanneer de wortels niet zoveel water kunnen opnemen als de bladeren
verdampen, neemt de koolzuurassimilatie af, t o t d a t deze bij het verwelkingspunt geheel stilstaat.
Van de uitwendige factoren is het licht het belangrijkst, aangezien dit
de assimilatie mogelijk maakt. In het donker gaat alleen de ademhaling
door, waarbij assimilaten worden verbruikt en koolzuur wordt afgegeven.
De hoeveelheid der gevormde assimilaten is afhankelijk van de bestralingsduur en de lichtsterkte.
Wanneer geen belemmerende factoren in het spel zijn, worden in 5 uren
tweemaal zoveel assimilaten gevormd als in de helft van die tijd.
Bij een bepaalde lichtintensiteit worden juist zoveel assimilaten
gevormd als er verbruikt worden bij de ademhaling. Bij zonbladeren
ligt dit zgn. compensatiepunt bij ongeveer 1000 lux. De assimilatieintensiteit neemt bij sterker wordend licht aanzienlijk toe; per tijdseenheid wordt deze verdubbeld bij elke stijging van 1000 lux, t o t d a t voor
horizontaal geplaatste afzonderlijke appelbladeren volgens H E I N I C K E en
HOFFMAN (1933) en LUNDEGARDH (1924) bij ongeveer 13000 lux het
m a x i m u m wordt bereikt. Het lichtmaximum voor het gehele bladoppervlak v a n een boom ligt echter veel hoger volgens B O Y S E N - J E N S E N
(1932). Een verdere verhoging van de lichtintensiteit boven het maximum
heeft dan geen resultaat meer, omdat dan het koolzuurgehalte van de
lucht de beperkende factor is.
De lichtsterkte bedraagt in de vrije n a t u u r op onze breedte op 21 J u n i
om 12 uur 's middags ongeveer 90.000 lux. In de regel wordt daarvan
slechts 20 à 30 % benut, aangezien onder de natuurlijke omstandigheden
de temperatuur, het C0 2 -gehalte van de lucht en soms de watervoorziening de beperkende factoren zijn. Alleen gedurende de morgen- en
avondschemering en op donkere dagen is de lichtsterkte de beperkende
factor voor de koolzuurassimilatie.
In het midden v a n een boom is de lichtintensiteit veel geringer dan
aan de omtrek: volgens H E I N I C K E en CHILDERS (1937) bij zeer dichte
bomen 10 tot 100 maal. De assimilatie is in dergelijke extreme gevallen
zeer gering. Dit leidt op den duur tot afstoting der bladeren en n a verloop
v a n tijd tot het niet meer uitlopen der knoppen, zelfs tot het afsterven
van takken en de vorming van een uit een aantal verdiepingen bes t a a n d e „parapluiekroon", zoals men die steeds bij verwaarloosde of
slecht behandelde bomen ziet. Tot op zekere hoogte wordt het nadeel
van de geringe lichtintensiteit in de beschaduwde gedeelten v a n de kroon
gecompenseerd door het hoge rendement der schaduwbladeren.
Het is voor de optimale koolzuurassimilatie noodzakelijk, dat de lichtintensiteit niet beneden een zekere grens (ongeveer 500 lux) daalt. Door
een doelmatige, d.w.z. een aan de soort en variëteit aangepaste snoei
k a n men hieraan tegemoet komen.
De koolzuurassimilatie wordt als alle andere chemische processen sterk
beïnvloed door de temperatuur, echter binnen een begrensd traject,
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aangezien dit proces slechts mogelijk is door de werkzaamheid van
bepaalde enzymen. Ook hier vinden we dus een minimum-, een optimumen een maximumtemperatuur. De maximale assimilatiesterkte is bij
20° C ongeveer 2X groter dan bij io° C. H E I N I C K E en HOFFMAN (1933)
vonden, dat de optimumtemperatuur voor bladeren van i-jarige Mc Intosh-appelboompjes, 35 0 C bedroeg. Langdurige inwerking van hogere
temperaturen is schadelijk.
De omzetting en de afvoer der gevormde assimilaten is noodzakelijk
voor de voortgang van de assimilatie; de ophoping der gevormde assimilaten in de cel doet de assimilatie afnemen. H Y R E (1939) constateerde,
d a t appelbladeren gedurende de tweede 6J4 uur van de dag minder
assimileerden dan gedurende de eerste 6]/2 uur. Gedurende de nacht
wordt het gevormde zetmeel in glucose omgezet en deze suiker wordt
dan naar andere delen van de boom afgevoerd, zodat de volgende morgen
„voldoende ruimte ter beschikking is". Belemmeringen in de afvoer doen
de assimilatie sterk afnemen. Zo constateerde H E I N I C K E (1933) bij appel
een vermindering van ongeveer 50 % door het ringen. De grote betekenis
van het verbruik der assimilaten blijkt ook uit een experiment van
CHANDLER en H E I N I C K E (1926). Deze onderzoekers ontbloemden elk
jaar een aantal gesnoeide en ongesnoeide appelbomen; een andere groep
bleef onbehandeld. Na verloop van 8 jaren werd het droge-stof-gehalte
bepaald. De resultaten daarvan zijn opgenomen in onderstaande tabel.
TABEL VII

Behandeling

Ongesnoeid
niet ontbloemd
ontbloemd
Gesnoeid
niet ontbloemd
ontbloemd

Aantal
bomen

Gemiddeld drooggewicht in kg per boom in
som
wortel
kroon
wortel vruchten totaal
en kroon

8

17.19
18.50

23.67
23.76

40.86
42.26

13.28
O.05

54-14
42.31

8
8

II.52
14.36

19.04
20.97

30.56
35-33

3-56
0.005

34-12
35-33 5

12

Hieruit blijkt in de eerste plaats, d a t ten gevolge v a n de aanwezigheid
van de vruchten de niet ontbloemde bomen bijna 12 kg droge stof meer
hebben geproduceerd dan de ontbloemde bomen in de ongesnoeide groep.
Bijna 12 kg droge stof werden dus voor (en gedeeltelijk ook door) de
vruchten gevormd.
Daarnaast blijkt het grote effect van de snoei, die hier bestond uit het
innemen der nieuwgevormde scheuten tot op 1/3. Bij de ontbloemde
bomen zien we een nadelig verschil van ± 7 kg, waarvan ruim 4 kg ten
nadele van de wortels. De "voortdurende snoei heeft steeds een kleiner
totaal bladoppervlak teweeggebracht, waardoor minder assimilaten
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werden gevormd. Waarschijnlijk worden de assimilaten bij de vruchtontwikkeling economischer verbruikt dan bij de groei.
Voorts is te zien, d a t de vruchtontwikkeling voor de gesnoeide bomen
veel ongunstiger is dan voor de ongesnoeide. De productie van 3.56 kg
droge stof voor de vruchten eiste 4.77 kg droge stof van de boom. De
vruchten trekken dus de assimilaten gemakkelijker tot zich dan de kroon
en de wortels.
Voor de opbouw van het plantenlichaam zijn naast de assimilaten ook
minerale voedingsstoffen nodig. Daarvan is vooral de stikstof belangrijk,
omdat het de belangrijkste bouwsteen der aminozuren en eiwitten is.
Ook het phosphor is in dit opzicht van belang. Daarnaast spelen deze
stoffen ook een rol bij de opbouw der enzymen die betrokken zijn bij de
verwerking der assimilaten. Het is begrijpelijk, dat de maximale assimilatie-intensiteit van planten, die gebrek hebben aan noodzakelijke elementen, kan dalen tot minder dan de helft van de normale.
In de paragraaf over de groeistofproductie zal blijken, dat deze
sterk afhankelijk is van de N-voorziening. Men zou kunnen denken aan
een bevorderende invloed van groeistof op de assimilatie vanwege zijn
permeabilite'tsverhogende werking op het plasma, waardoor de afvoer
der assimilaten wordt vergemakkelijkt. Deze invloed werd inderdaad
geconstateerd door CHOLODNY en GORBOVSKY (1939). Toediening v a n
ß-indolyl-azijnzuur door de bladsteel heen deed de photosynthèse toenemen. Hierdoor zou de verhoogde photosynthèse onder invloed van
de vruchtdracht, althans gedeeltelijk zijn te verklaren, daar de vruchten in ruime m a t e groeistof produceren. GARDNER en medewerkers
(1940) vonden echter geen vergrote photosynthèse bij i-jarige York
Imperial-appelboompjes gedurende 3 dagen na bespuitingen met a-naphthylazijnzuur in de voor de late val bestrijding gebruikelijke concentratie
(0.001 % ) . Dit negatieve resultaat zegt nog niet veel, daar zij tevens
constateerden, d a t ook de ademhaling niet werd beïnvloed in een verloop
van 8 dagen na de bespuitingen, terwijl toch verschillende onderzoekers hebben aangetoond, d a t groeihormoon de ademhaling bevordert.
De assimilatie is ook onder optimale uitwendige omstandigheden niet
steeds even sterk. De maximale assimilatie-intensiteit van gehele planten
valt samen met de maximale groei. De jongste blaadjes assimileren
slechts zeer zwak, doch bij het groen en ouder worden neemt de assimilatie snel toe tot een maximum. Bij juist uitgegroeide bladeren is reeds
een geringe afname merkbaar. Deze afname wordt steeds groter bij het
ouder worden v a n het blad (SINGH en LAL, 1935). De geringere assimilatie
van gehele planten na de beëindiging van de groei moet toegeschreven
worden aan het geringere verbruik en de ophoping van assimilaten, doch
ook aan de afgenomen productiecapaciteit der oudere bladeren. Volgens
onderzoekingen van GASSNER en GOEZE (1934) is de invloed van de
leeftijd op de assimilatie-intensiteit in hoge m a t e afhankelijk van de
N-voorziening. Het ligt dus voor de hand, dat een doelmatige stikstofbemesting van groot belang is voor de assimilatie, deels door het grotere
bladoppervlak, dat daardoor gevormd kan worden, deels door een
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gunstiger gebruik van het assimilatie-apparaat. Het is eveneens bekend,
dat ook het water bij de assimilatie een rol speelt. Een te rijkelijke of te
lang aanhoudende watervoorziening doet de assimilatie langer dan normaal voortduren, ook al omdat de boom daardoor later zijn groei afsluit.
In de meeste gevallen is deze langer durende groei echter ongewenst,
daar dit tot gevolg heeft, dat het hout niet afrijpt, doch ook d a t er zeer
weinig reservevoedsel wordt gevormd, waarop de boom moet teren in
het volgend voorjaar bij het uitlopen.
De stofproductie v a n de gehele plant is groter n a a r m a t e het bladoppervlak groter is. Indien het bladoppervlak werkelijk of effectief wordt
verkleind door schimmelaantastingen, bijv. schurft, hagelschotziekte of
bladvalziekte, (ook door roetdauw op de uitwerpselen van bladluizen)
of door insectenvreterij, bijv. door wintervlinder, „entkever", slakvormige bastaardrups, wordt ook de stofproductie geringer. De bestrijdingsmaatregelen, die tegen de parasieten worden getroffen, hebben naast
de bescherming der vruchten tot doel het assimilerend oppervlak zo
gunstig mogelijk te doen ontwikkelen.
Nu zijn echter lang niet alle bestrijdingsmiddelen uitsluitend schadelijk
voor de parasiet, doch zij hebben soms ook een min of meer phytocide
werking. Het is bekend, dat de winterbestrijdingsmiddelen zeer schadelijk
zijn, vandaar dat ze niet te laat mogen worden verspoten. Daarnaast zijn
bepaalde variëteiten gevoelig voor Bordeauxse pap, andere voor Californische pap, terwijl loodarsenaat en in nog sterker m a t e calciumarsenaat schadelijk kunnen zijn. Vooral in Amerika heeft men de nadelige
invloed der bestrijdingsmiddelen op de koolzuurassimilatie onderzocht.
CHRISTOPHER (1936) vond na een bespuiting met spuitzwavel (1.8 % )
v a n Mac Intosh- en Baldwin-appelbomen een daling v a n de assimilatie
van resp. 21.2 en 18.0 % . H Y R E (1939), die bij dezelfde variëteiten een
spuitzwavelbespuiting toepaste (1.4 % , een ander fabrikaat), constateerde bij een temperatuur van 85 0 F en 80 % luchtvochtigheid een
nadelig verschil van resp. 2 en 4 % . H E I N I C K E (1938) bespoot Baldwinbomen met Californische pap (0.3 %) en constateerde een nadelig verschil
v a n 49 % gedurende de eerste 5 dagen en van 9.5 % gedurende de tweede
5 dagen na de bespuiting. Daarna werd de normale assimilatie-intensiteit
weer bereikt. Een hernieuwde bespuiting met dezelfde stof veroorzaakte
een daling van 28 % gedurende de eerste 5 dagen, doch daarna was de
assimilatie-intensiteit reeds weer normaal. H Y R E (1939) voerde bespuitingen met Californische pap P/ 4 %) uit bij Mac Intosh- en Baldwinappelbomen. Zowel bij 21° als bij 29 0 C constateerde hij een afname van
ongeveer 10 % , bij 38° Cv a n ongeveer 25 % in de assimilatie-intensiteit.
Vooral de eerste 2% dag na de bespuiting was de afname zeer aanzienlijk,
n.1. 57.5 % . Bij 38 0 C veroorzaakte Bordeauxse p a p een veel geringere
afname dan welk zwavelhoudend middel ook. De schade veroorzaakt
door loodarsenaat komt pas enige dagen later tot uiting. Gecombineerde
bespuitingen van Californische pap met loodarsenaat veroorzaakten
gedurende de eerste 2Y2 dag na de bespuiting een vermindering van de
assimilatie, alsof alleen Californische pap was verspoten. H Y R E consta-
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teerde, d a t vooral het bespuiten v a nde onderzijde derbladeren de assimilatie remt. Wanneer alleen debovenzijde werd bespoten, vond hij een
daling v a n5% , wanneer beide kanten werden bespoten eendalingv a n
24 % . Daarbij meent deze onderzoeker, d a t de schade bij bespuiting
onder de in de ziektenbestrijding toegepaste hoge drukken nog veel
groter zalzijn, d a nbijdedoor hem meteenhandverstuiver uitgevoerde
proefbespuitingen. Wanneer het alleen opde schade a a nh e t blad ende
assimilatie aankomt, verdient de toepassing v a n colloïdale zwavel de
voorkeur boven Californische p a p .
De invloed v a n de onderstam op de assimilatie v a n de ent werd
o. a. nagegaan door R O B E R T S , K R A U S en LIVINGSTON (1937). Uit tabel

V I I I blijkt, d a th e t schijnbare C0 2 -verbruik zeer sterk door de onderstam
wordt beïnvloed. E e n vergelijking v a n Wealthy en York Imperial als
onderstammen voor 2jaar oude Winesapbomen toont aan, d a tde bomen
op Wealthy minder C0 2 opnemen, dus minder assimileren, doch ook
minder C0 2 bijd e ademhaling produceren. Deinvloed v a n Fameuse en
Whitney op Yellow Transparent is iets ingewikkelder. In de vroege
morgenuren wasde ademhaling derbomen op Fameuse intensiever dan
op Whitney. Reeds vroeg indemiddag was deademhaling derbomen op
Whitney sterker geworden d a n d eassimilatie, omdat dehuidmondjes der
Yellow Transparent-bomen op Whitney zich vroeger sloten d a ndie der
bomen op Fameuse; wellicht ook doordat de ophoping v a n suikers en
zetmeel indebladeren deassimilatie vroeger stillegde.
TABEL VIII

CO,-VERBRUIK VAN APPELBOMEN OP VERSCHILLENDE ONDERSTAMMEN
( R O B E R T S et al,

Weer
Variëteit

Winesap

Yellow
Transparent

Onderstam

Wealthy
York Imperial
Wealthy
York Imperial
Fameuse
Whitney

Datum
1933

Licht

1937)
Tijd

Temp.
°C
temp.

4. V I I I

Helder

10. X

Helder 14—29
bewolkt

3.X

Helder

18—34 12 u.

C0 2 -verbruik opaangegeven uren
in mg/645 cm 2 /uur
6 u.

9 u.

12u.

IS u.

18 u.

+ 0.12 —1.36 — 0.94 — 0.39 + 0.1
+ 0.57 —1.80 — 1.43 — 0.93 + 0.63

9 u.

+ 0.84 — 1.23 —1.19 — 0.09 + 0.36
+ 1.24 — 2.69 — 3.04 — 0.06 + 2.09

13—32 12 u.

+ 2.72 —1.06 —1.04 — 0.35 + 0.47
+ 1.27 —1.64 — 2.03 + 0.03 + 1.34

Vaak wordt gedacht, d a t de assimilatie door het ringen v a n bomen
geen veranderingen ondergaat, omdat veel onverbruikte koolhydraten
boven de ringwond worden opgehoopt. C e genoemde onderzoekers (I.e.)
onderzochten ookd e assimilatie v a n geringde Wealthy-appelboompjes
en vonden toen, d a tdeze aanzienlijk geringer was invol zonlicht, daarentegen sterker bij beschaduwing d a ndiev a n ongeringde boompjes.
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De schijnbare assimilatie ondergaat zeer ingrijpende wijzigingen na
de intrede van de bloembaarheid. Bovengenoemde onderzoekers vonden,
dat bloeiende of vruchtdragende planten v a n verschillende soorten een
onregelmatige C0 2 -uitwisselingscurve vertonen in tegenstelling tot
vegetatieve planten van dezelfde soorten. Waarschijnlijk speelt de
intensievere ademhaling van bloembare planten de hoofdrol bij de veranderingen in het C0 2 -verbruik.
b. D e transpiratie
Doordat een zeer groot gedeelte van de opgenomen zonne-energie in
warmte wordt omgezet, stijgt de temperatuur der bestraalde plantenorganen. Het is bekend, dat temperaturen hoger dan 35° C op den duur
schadelijk zijn voor levende weefsels. Daar de temperatuur in de bladeren
in de volle zon tot 40 0 C en hoger kan oplopen, is het van het grootste
belang, d a t de plant beschikt over een mechanisme om de nadelige gevolgen van de overtollige energie te voorkomen. Zij bezit dit in de
transpiratie, waarbij het grootste gedeelte van het door de wortels
opgenomen water door de bladeren in dampvorm wordt afgegeven. Voor
de verdamping van water is veel warmte nodig; uitgaande van water
30 0 C ongeveer 600 kcal per liter. Deze aan de bladcellen onttrokken
warmte bedraagt gewoonlijk meer dan 80 % van de opgenomen zonneenergie. Zodra er gebrek aan water k o m t in de bladeren stijgt h u n temperatuur. Deze is in verwelkte bladeren ongeveer 5 % hoger dan in turgescente. Zo'n verschil kan bij hoge temperaturen zeer schadelijk en
zelfs dodelijk worden.
De transpiratie is in het volle zonlicht enige malen groter dan in het
donker ; in diffuus licht reeds 30 tot 40 % .
Het zonlicht doet zich behalve door de temperatuursverhoging ook
nog op een andere wijze gelden bij de transpiratie, n.1. doordat het de
m a t e van opening der huidmondjes overwegend bepaalt. In het donker
zijn de huidmondjes gesloten. Onder invloed van het licht wordt het zetmeel in de sluitcellen der huidmondjes omgezet in glucose, waardoor
de osmotische waarde van het celsap stijgt. Dit heeft tot gevolg, dat
deze cellen water onttrekken aan de omliggende epidermiscellen. Door
de ongelijkmatige wanddikte der sluitcellen worden deze in verschillende
m a t e gerekt en boogvormig gekromd, waardoor de spleet tussen deze
cellen groter en het huidmondje dus geopend wordt. Bij watergebrek
sluiten de huidmondjes zich, doch pas wanneer de opening gereduceerd
is tot 50 à 25 % wordt de transpiratie daardoor belemmerd. De huidmondjes der onvolgroeide bladeren gaan nog niet open en dicht; pas in
volwassen bladeren worden hun sluitcellen actief.
Onder bepaalde omstandigheden zijn de huidmondjes verder geopend
en is de transpiratie sterker dan voor de plant gunstig is. Nu is, zoals we
reeds zagen, ook de koolzuur-assimilatie afhankelijk van de openingstoestand der huidmondjes. Wanneer elke wijziging in de uitwendige
omstandigheden tot een wijziging in de spleetwijdte der huidmondjes zou
leiden, zouden de koolzuurassimilatie en tenslotte de groei daardoor
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ernstig belemmerd kunnen worden. Waarschijnlijk helpen de epidermiscellen de tijdelijke watertekorten aanvullen. Zij staan n.1. een groot deel
van hun water af aan de mesophylcellen. HABERLANDT (1904) berekende, dat de waterhoeveelheid die vrijkomt bij het inkrimpen der
epidermiscellen tot op de helft van hun oorspronkelijke volume, voldoende is om het waterverlies van perebladeren gedurende 39 min., van
hazelaarbladeren gedurende 43 min. te dekken.
De luchttemperatuur doet zich gelden bij de transpiratie, omdat
warme lucht meer vocht opneemt dan koude lucht. Waarschijnlijk speelt
deze factor een rol bij de voorkeur die men in heuvelachtige, droge streken
geeft aan de Noordelijke hellingen voor de fruitteelt.
Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol: vochtige lucht
neemt minder waterdamp op dan droge. Een voortdurende aanvoer v a n
droge lucht doet de verdamping van water sterk toenemen. Het is dus
begrijpelijk, dat de wind, die bovendien een (geringe) zuigkracht uitoefent
op de vochtige lucht in de intercellulaire ruimten in het blad, de
transpiratie zeer sterk bevordert. De sterkte van de wind is in dit opzicht echter van weinig betekenis.
Tengevolge van de samenwerking der verschillende uitwendige factoren
is de transpiratie 's nachts meestal minimaal; zij neemt dan vanaf
zonsopgang vrij sterk toe en bereikt het m a x i m u m omstreeks 2 u u r
's middags. Daarna neemt ze geleidelijk af om kort na zonsondergang
weer tot het minimum te dalen.
Sommige minerale voedingsstoffen oefenen een zekere invloed uit op de
transpiratie. Bomen die aan K-gebrek lijden, transpireren in direct zonlicht veel sterker dan bomen die over voldoende K beschikken.
Wanneer de watertoevoer ten gevolge v a n droogte of ziekte (Verticillium bij kersen!) onvoldoende is, verwelken de bladeren. Het slaphangen gedurende de namiddag wordt veroorzaakt door een tijdelijk
tekort, dat echter in de nacht weer wordt aangevuld. Deze tijdelijke verwelking is niet zo schadelijk voor de plant, hoewel de assimilatie en de
groei erdoor afnemen. De blijvende verwelking is begrijpelijkerwijze wel
fataal, de gehele plant kan tenslotte verdrogen wanneer geen afdoende
maatregelen kunnen worden getroffen.
Aangezien de bladeren een hogere osmotische waarde hebben d a n de
onvolgroeide vruchten, zijn zij in s t a a t om daaraan water te onttrekken.
Dit kan vruchtval tot gevolg hebben lang vóórdat men enig opvallend
symptoom van watertekort aan de bladeren kan waarnemen. De bladeren kunnen eveneens water onttrekken aan takken en stam. Dit blijkt
o. a. uit het feit, dat de stam bij intredend watertekort krimpt.
Niet alleen via de huidmondjes vindt de transpiratie plaats, doch ook
via de cuticula, waarvan de aard en de dikte de transpiratie-capaciteit
bepalen. Uiteraard is de cuticulaire transpiratieveel geringer dan die door
de huidmondjes.
Het belang van de cuticula blijkt uit het feit, dat ongeveer half volgroeide bladeren, welker cuticula nog niet ontwikkeld is, zeer sterk
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transpireren. Iets oudere bladeren met juist voltooide cuticula transpireren minder sterk, omdat hun intercellulaire ruimten nog klein zijn.
De transpiratie van volgroeide bladeren ligt daar tussen in, de hoge
osmotische waarde der mesophylcellen werkt hier belemmerend.
Hoewel de transpiratie geen belangrijke rol kan spelen bij de opname
der voedingsstoffen door de wortels spreekt men toch van de transpiratiecoëfficiënt, dat is het aantal liters water dat de plant verbruikt voor de
productie van i kg droge stof. Veel Amerikaanse auteurs noemen dit
getal de waterbehoefte (water requirement) van de plant. In de meeste
gevallen schommelt de waarde ervan om 300. Voor de vorming van
nieuwe scheuten en 100 kg vruchten neemt een 10-jarige appelboom naar
schatting 9000 1 water op, waarvan 8800 1 wordt verbruikt bij de transpiratie !Wanneer er 250 van zulke bomen per ha staan, worden dus per ha
per seizoen 2,200,000 1water in dampvorm afgestaan. De transpiratiecoëfficiënt is een gemiddelde waarde; voor de productie van 1 kg droge
stof is meer water nodig n a a r m a t e de lucht droger en de temperatuur
hoger is.
Ook scheuten, takken, vruchten, etc. transpireren. Door verschillende
middelen is de transpiratie daarbij echter veel geringer dan bij de bladeren. Een waslaag beperkt haar in hoge m a t e bij vruchten als appels,
pruimen en druiven. Een kurklaag doet dat eveneens, doch de aard van
de kurklaag is bepalend voor het effect. Het zgn. „roest"-kurk op vruchten laat veel meer water door dan een onbeschadigde cuticula, vooral
wanneer de vruchten gebarsten zijn. Roestige vruchten schrompelen
tijdens de bewaring vrij sterk in. Wil bewaring van dergelijke vruchten
dus zin hebben dan dient deze in een zo vochtig mogelijke atmosfeer bij
lage t e m p e r a t u u r te geschieden.
PiENiAZEK (1944) onderzocht de transpiratie van de vruchten van
enige appelvariëteiten tijdens de bewaring. Het bleek, dat bij een dikke
cuticula de transpiratie niet merkbaar minder is dan bij een dunne.
Hoewel de lenticellen n a enige tijd afgesloten worden, bleek de lenticulaire transpiratie niet aanmerkelijk te dalen: zij m a a k t e steeds 8
tot 25 % v a n de totale transpiratie uit. De waslaag bleek het meest doeltreffende middel om de transpiratie te belemmeren. Deze was dan ook
bij variëteiten met een dikke waslaag, zoals Rhode Island Greening en
Tompkins King veel geringer dan bij Golden Delicious, die een zeer
dunne waslaag bezit. De waslaag wordt door het mechanische schoonwassen, dat in Amerika zeer veel wordt toegepast, grotendeels verwijderd,
hetgeen een sterk verhoogde transpiratie tot ge-^plg heeft.
De wollige beharing van jonge bladeren en pas gevormde scheuttoppen
is bij windstil weer pas in een dikke, bij wind reeds in een zeer dunne laag
werkzaam. In elk geval is de beharing doeltreffender dan een waslaag.
De kurk- of korstbedekking van jonge, resp. oude stengeldelen fungeert eveneens als een beschutting tegen uitdroging. Bij langdurige blootstelling aan de zonnestralen stijgt de temperatuur v a n takken en stam
gewoonlijk 8 tot io° C boven die van de omringende lucht. Soms loopt
de temperatuur op tot ongeveer 40° C, hetgeen tot bastverbranding aan-
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leiding geeft. H e t phloëem en het cambium worden daarbij gedood, de
schil droogt uit, scheurt open of bladdert af. De schade kan daarna nog
vergroot worden door infectie met wondparasieten. Bastverbranding
treedt vooral op bij jonget a k k e n en bij omgeënte bomen waarop te weinig
schaduwgevende takken zijn gelaten. Het besmeren met witkalk kan
in zulke gevallen bastverbranding meestal voorkomen.
De onderstam oefent in sommige gevallen een grote invloed uit op de
transpiratie van de ent. Zo vermeldt SCHMITTHENNER (1908), d a t Europese druiven (Vitis vinifera) geënt op sommige Amerikaanse onderstammen, bijv. Vitis Riparia en Vitis Berlandieri, veel sterker transpireren dan wanneer ze op eigen wortel groeien. Dit is gedeeltelijk het
gevolg v a n het grotere bladoppervlak, doch daarnaast ook v a n de verhoogde transpiratie per oppervlakte-eenheid der bladeren. SCHMITTHENNER oppert de mogelijkheid, dat de oorzaak is gelegen in het krachtiger wortelstelsel der Amerikaanse onderstammen, die daardoor ook
meer water opnemen en naar de bladeren voeren. Daarentegen wordt
de transpiratie verlaagd, wanneer de onderstam zwakker groeit dan het
soorteigen wortelstelsel.

§ 5.

D E GROEI

De groei, de blijvende grootte-toename, is een der belangrijkste uitingen
v a n de levensfuncties v a n de plant.
Meestal denkt men bij de groei v a n planten aan de vergroting van het
stengelsysteem en de vorming van bladeren. De groei van bloemen en
vruchten valt niet zo op en wordt vaak gerekend tot de vruchtbaarheidsfuncties te behoren. Later zullen we zien, dat groei en vruchtbaarheid
nauw met elkaar in verband staan. In deze paragraaf zal uitsluitend de
groei der vegetatieve organen worden besproken.
a. De lengtegroei
Aangezien een plant uit cellen is opgebouwd en deze slechts een zeer
gering volume hebben, moet de groei o.a. berusten op de vorming van
nieuwe cellen. Dit proces verloopt in het vegetatiepunt van de stengel
enigszins anders dan in dat van de wortel.
De vegetatiepunten van de stengel en de wortel onderscheiden zich van
elkaar, doordat de eerste — in tegenstelling tot de laatste — behalve nieuw
weefsel ter vergroting van de as ook bladprimordia vormen. De oorzaken van
dit eigenaardige verschil zijn nog niet volledig bekend; het is niet onwaarschijnlijk, dat hierbij een of meer bijzondere stoffen die door W E N T reeds zijn
aangeduid met de naam „phyllocaline" ( = bladvormer) in het spel zijn.
Een nader onderzoek van het stengelvegetatiepunt leert ons dat dit bestaat
uit een centraal lichaam, het corpus, dat omgeven wordt door de uit 2 à 3 cellagen opgebouwde tunica ( = mantel). Deze onderscheiden zich van elkaar
o. a. door de richting waarin bij de celdelingen de nieuwe celwanden worden
gevormd: n.1. in de tunica-cellagen loodrecht op de langste zijde der cellen,
in het corpus daarentegen in verschillende richtingen. Dit heeft tot gevolg, dat
de celdelingen in de tunica uitsluitend leiden tot uitbreiding van het oppervlak,
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terwijl door die inhetcorpus hetstengellichaam inelke richting wordt vergroot.
Aangezien de celdelingsintensiteit in tunica en corpus vrijwel gelijk is, dreigt
de tunica hierdoor steeds te ruim teworden. Zodra deze toestand gaat intreden,
beginnen decellen in de2 e(eneventueel de3e) tunica-laag bijdeling plaatselijk
de nieuwe celwanden min of meer evenwijdig aan het oppervlak te vormen.
Hierdoor wordt, onder gelijktijdige vorming van een uitpuiling, een nieuw
bladprimordium, het ontstaan van een holte voorkomen. De bladprimordia
worden op een regelmatige wijze, die verband houdt met het primaire vaatbundelsysteem van de stengel, aangelegd in de directe omgeving van de t o p
van het stengelvegetatiepunt. H u n verdere ontwikkeling tot een volwassen
blad is, zoals uit onderzoekingen van BONNER, HAAGEN SMIT en W E N T (1939) is

gebleken, afhankelijk van de aanwezigheid van adenine, of een daarmede
nauw verwante stof.

•H

H

•N
Fig. 31. Adenine.

In hetwortelvegetatiepunt worden denieuwe celwanden opeenandere wijze
dan in het stengelvegetatiepunt gevormd. De corpus-cellen groeien sneller en
langer dandetunica-cellen en vormen in hoofdzaak h u n nieuwe celwanden op
dezelfde wijze als deze, zodat de meeste nieuwe cellen bijdragen tot de lengtegroei van de wortel. Hierdoor is het ontstaan van plooien bij voorbaat uitgesloten. Hetwortelmeristeem splitst integenstelling t o t het stengelmeristeem
ook nieuwe cellen naar de topaf, waardoor het wortelmutsje ontstaat, dathet
onderliggende meristeem tegen schadelijke invloeden beschermt. Deze functie
wordt in de stengeltop overgenomen door de jongste blaadjes, die over het
vegetatiepunt zijn heengebogen.
Wanneer we eenp a s gevormde meristeemcel in een eindknop in h a a r
v e r d e r e o n t w i k k e l i n g n a g a a n , z i e n w e , d a t zij s l e c h t s l a n g z a a m g r o e i t .
Deze groei b e s t a a t in d e n i e u w v o r m i n g v a n p r o t o p l a s m a , w a a r v o o r d e
bouwstoffen door d e bladeren en wortels worden geleverd. Voor d e verw e r k i n g d e z e r „ m a s s a " - b o u w s t o f f e n zijn a n d e r e stoffen, d i e i n z e e r
g e r i n g e h o e v e e l h e d e n a l u i t e r s t w e r k z a a m zijn, n o d i g ; d i t zijn d e biosstoffen, w a a r o v e r h i e r n i e t v e r d e r k a n w o r d e n gespiroken.

1. D e c e l d e l i n g
Bij h e t b e r e i k e n v a n e e n z e k e r e g r o o t t e g a a t d e cel zich d e l e n . M e n
v e r m o e d t wel,d a t dit geschiedt, o m d a t d e o p p e r v l a k t e v a n d e celwand
d a n i n v e r h o u d i n g t o t d e c e l i n h o u d t e k l e i n is g e w o r d e n v o o r e e n o p t i m a a l t r a n s p o r t v a n voedings- en afbraakstoffen.
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De celdeling (fig. 33), wordt ingeleid door de kerndeling (mitose, karyokinese). De chromonemata verdichtten zich tot de chromosomen, die zich
overlangs in gelijke helften splitsen. Daarna groeperen de chromosomenhelften zich in een vlak, ongeveer in het midden van de cel, de kernplaat
of aequatoriale plaat genoemd. In de kernplaat komen de zgn. spoeldraden
van de in het cytoplasma ontstane kernspoel bijeen. De nucleolus en de

Fig. 32. Schematische voorstelling van deceldeling.
kernwand zijn nu verdwenen. Hierna beweegt de ene helft van elk
chromosoom zich langs de spoeldraden naar de ene pool, de andere helft
n a a r de andere pool v a n de kernspoel. Daar vormen zij een nieuwe,
„rustende" kern, een dochterkern, met nucleolus en kernwand. De spoeldraden blijven nog bestaan, t o t d a t daarin een nieuwe celwand is gevormd,
die de twee dochterkernen v a n elkaar scheidt. Met de voltooiing v a n deze
celwand is de celdeling beëindigd. Opnieuw begint dan de opbouw v a n
protoplasma, gevolgd door nieuwe celdelingen.
Elke nieuwe celheeft door de overlangse splitsing der chromosomen dezelfde
genetische aanleg als de moedercel, waaruit ze is ontstaan. Soms doen zich
echter storingen voor, doordat een gedeelte van een chromosoomhelft niet met
de rest meegaat naar een der polen en daardoor verloren raakt. Dan ontstaat
er een cel, die afwijkt van de andere cellen. Bij deling van deze cel ontstaan
er dusmeer cellen van het afwijkende type.Wanneer deze cellen het meristeem
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voor eennieuw vegetatiepunt kunnen leveren, ontstaat tenslotte een scheut,
die bijv. vruchten met een afwijkende kleur geeft. Menspreekt inditgeval van
een (verlies)mutan< of een „sport". Sommige fruitvariëteiten neigen meer tot
de vorming vandergelijke sports danandere. Bijde Goudreinette ende Brabantse Bellefleur ziet menze betrekkelijk veel. Het komt ook voor, datde
mutantweefsels slechts een gedeelte van het vegetatiepunt uitmaken, bijv.
alleen van de buitenste cellagen of zelfs slechts een gedeelte daarvan.Men
heeft dante doen metchimaeren;in heteerste geval meteenzgn.periclinale
chimaere, inhettweede met eensectoriale chimaere.
Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden, d a t h e t meristematische weefsel in de groeitop meer en meer moet toenemen. Deze gevolgtrekking isinstrijd metdewerkelijkheid, want hetblijkt, d a tde hoeveelheid meristeem vrijwel constant blijft. De reden d a a r v a n is, d a t de
meristematische cellen in hetlagere gedeelte vanhet groeipunt overgaan
tot de volgende groeiphase, diev a n de celstrekking.
In dephase vandeembryonale groei, diezojuist behandeld werd, berust
de groei op de vorming v a n nieuwe cellen, hetgeen door h e t kleine celvolume lang niet zo'n effect heeft als de celstrekking, waarbij het celvolume zeer aanzienlijk, t o t meer d a n 10 malen, toeneemt.
2. D e g r o e i h o r m o n e n
Op grond v a n verschillende waarnemingen waren een aantal onderzoekers, o. w. B O Y S E N - J E N S E N , P A A L , F I T T I N G , V A N "DER L E K , SÖDING,

in de eerste 25 jaren v a n deze eeuw t o t de conclusie gekomen, d a tde
plant in haar groeipunten een speciale stof produceert, die bij verschillende groeiverschijnselen, waaronder ook de celstrekking, is betrokken.
Deze stof werd groeihormoon genoemd. Een hormoon is een stof, diein
een bepaald deel v a n een organisme wordt geproduceerd, n a a r andere
delen wordt getransporteerd endaar eenphysiologisch proces beïnvloedt.
De productiebron v a n een hormoon doet dus door d a t hormoon zijn
invloed gelden op een ander plantendeel. Deze invloed wordt meestal
correlatie genoemd. H e t hormoon is de correlatiedrager.
In h e t spraakgebruik neemt mende bekentenis v a nde term hormoon
niet zo nauw en verstaat daaronder natuurlijke en synthetische organische stoffen, die physiologische processen in de plant regelen. Ook
termen alsgroeistof, groeiregelende stof worden gebruikt, hetgeen inh e t
laatste geval meestal een synthetische groeistof betreft.
Het wasonze landgenoot F .W . W E N T (1928), diehet bestaan v a nh e t
groeihormoon onweerlegbaar bewees, doordat hij kon aantonen, d a th e t
in agar-agar, eengelatineuze stof, kondiffunderen vanuit de toppen v a n
haver-coleoptielen. Op grond v a n de diffusie-snelheid in agar-agar kon
hij ookongeveer het moleculair gewicht v a nde stof opgeven. H e t groeihormoon bleek bestand tegen de inwerking v a n hoge temperaturen
(ioo° C),het kondusgeen enzym zijn.
De aard v a n het groeihormoon werd volledig opgehelderd, toen
KÖGL, H A A G E N SMIT en E R X L E B E N het konden isoleren uit menselijke

urine en maïskiem-olie. Uit 1500 1urine werd 0.04gram gekristalliseerd

Ill
hormoon verkregen! Tenslotte konworden vastgesteld, d a t h e t kristallisaat u i ttwee nauwverwante stoffen bestond, dietegen d e verwachtng
in geen stikstof bevatten. De chemische formule v a n het auxine a,
volgt hieronder:
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Fig. 33. Auxine.

De genoemde onderzoekers vonden inurine toch ook nog een stof m e t
groeibevorderende werking, waarin wel stikstof voorkwam; deze stof,
hetero-auxine, bleek identiek tezijn met het reeds lang bekende ß-indolylazijnzuur. Aanvankelijk meende men, d a thet hetero-auxine alleen door
bepaalde schimmels werd geproduceerd, doch HAAGEN SMIT en medewerkers (1941, 1942, 1946) vonden hetook in onrijpe maïskorrels.
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Fig. 34. Hetero-auxine (ß-indolylazijnzuur).

Verder wijzen onderzoekingen v a n LOCKE e s . (1939) bij tomaat, v a n
WiLDMAN en GORDON (1942)1 bij spinazie en v a n R E D E M A N N bij radijs
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meer op het voorkomen van indolyl-azijnzuur dan v a n auxine a of b .
Deze stof is dus van veel groter betekenis dan men tot voor kort vermoedde. Zeer waarschijnlijk komen er ook nog andere groeistoffen voor
in de hogere planten. Het belangrijkste is, dat hun werking niet specifiek is.
Toen de structuur van deze stoffen eenmaal was vastgesteld, hebben
verschillende onderzoekers getracht t e ontdekken, waarom een stof
groeihormoonwerking heeft. Een groot aantal synthetische stoffen werd
onderzocht op hun groeistofwerking, waarbij waardevolle ontdekkingen
werden gedaan, o.a. het a-naphthylazijnzuur en in de laatste jaren
verbindingen als 2-4-dichloorphenoxy-azijnzuur.
Het in de plant voorkomende groeihormoon wordt uitsluitend in één
richting vervoerd, n.1. van de embryonale weefsels uit naar de basis v a n
stengel of wortel. Het groeihormoon moet dus in die weefsels worden
gevormd of vrijgemaakt uit een verbinding, die wel in elke richting k a n
worden vervoerd. Dit laatste is inderdaad het geval. I n de bladeren
wordt een zgn. precursor ( = voorloper) opgebouwd, die in de meristematische weefsels wordt omgezet in het eigenlijke groeihormoon, dat als
een afvalproduct van de stofwisseling der in embryonale toestand verkerende cellen kan worden beschouwd.
3. D e c e l s t r e k k i n g
Op een bepaalde leeftijd worden de nieuwgevormde cellen gevoelig
voor de inwerking v a n het door de hoger gelegen jongere cellen geproduceerde groeihormoon en ondergaan door zijn invloed diepgaande veranderingen. Deze beginnen met een sterke verhoging van de ademhaling en een verandering van de permeabiliteit van het protoplasma.
De cel gaat nu actief water opnemen en verzamelt dit in steeds groter
wordende vacuolen, die tenslotte tot één grote vacuole versmelten en het
protoplasma in een dunne laag tegen de wand drukken. Door de wateropname moet het celvolume zeer aanzienlijk toenemen en dit is alleen
mogelijk wanneer de celwand „mee kan geven", hetgeen het protoplasma
inmiddels bewerkstelligt. Tijdens de uitrekking van de celwand wordt
door het protoplasma cellulose in de celwand afgezet, waardoor deze
groter en ook dikker wordt. Bij een bepaalde grens houdt de celstrekking op; er heeft zich dan een evenwicht ingesteld tussen de op de celwand uitgeoefende druk en de rekbaarheid van de celwand.
De kracht, waarmee het water wordt opgenomen tijdens de celstrekking is zo groot, d a t zich strekkende cellen water onttrekken aan
oudere en volgroeide, hoewel het verschil in osmotische waarde betrekkelijk gering is.
Het blijkt, dat de zwellende werking van het groeihormoon wordt ondersteund door K+-ionen (VELDSTRA, 1944). Aangezien voor de celwandvergroting
en de ademhaling suikers worden verbruikt, is het begrijpelijk, dat het K de
koolzuurassimilatie tenminste indirect bevordert, doordat de assimilaten snel
afgevoerd kunnen worden. Behalve K+-ionen worden er oqk nog andere ionen
Sprenger, Fruitteelt,
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opgenomen; hierdoor en door.devorming en ophoping vanandere oplosbare
stoffen stijgt geleidelijk de osmotischewaarde van decelinhoud totde,voorhet
in stand houden vaneengunstige waterhuishouding, nodige hoogte.
Reeds werd opgemerkt, datdecel een bepaalde leeftijd bereikt moet hebben
om opdeaanwezigheid vanhetgroeihormoon te kunnen reageren. Het blijkt
nu, datdereactiviteit ook verder niet constant is,doch weer afneemt bij het
ouder worden van decel. Doordat destengelcellen langer gevoelig blijven voor
de inwerking van hetgroeihormoon dan dewortelcellen ishetgedeelte, waarin
decelstrekkingplaatsvindt, indestengelongeveer 10x zolangalsindewortel.
Bovendien verdragen de wortelcellen niet zo'n grote concentratie vanhet
groeihormoon alsdestengelcellen. Hetwortelvegetatiepunt produceert „daarom" ookminder groeistof danhet stengelvegetatiepunt. Het blijkt dus, dat
een teveel aangroeihormoon ongunstig is;dit geldt ookvoor de stengel.De
permeabiliteit vanhet protoplasma wordt door grote hoeveelheden groeistof
aanzienlijk verminderd. Daardoor wordt het groeihormoon in hoge concentraties duseengroeiremmende stof! Er zijn aanwijzingen, datdeplant onder
bepaalde omstandigheden hetgroeihormoon kanvernietigen door middelvan
bepaalde enzymen. De werking dezer enzymen wordt o.a. verhoogd door
Zn-gebrek (SKOOG, 1941) en door bepaalde erfelijke factoren, die dwerggroei
veroorzaken (VAN OVERBEEK, 1935 en 1938; D E HAAN en GORTER, 1936).

Thans willen wenogenige aandacht schenken a a nhet verband tussen
celdeling en celstrekking. Beide processen gaan niet steeds m e t gelijke
snelheid voort, doch vertonen in de loop v a n een etmaal perioden v a n
maximale en minimale activiteit. Gedurende de periode van de grootste
celstrekking neemt de celdeling sterk af en omgekeerd vindt er zeer
weinig celstrekking plaats wanneer er veel celdelingen in de meristemen
worden uitgevoerd. Dit verband is noch afhankelijk van uitwendige,
noch vanerfelijke factoren. Welke inwendige factoren daarbij in het spel
zijn, is niet bekend. H e t ligt voor de hand om t e denken a a n de groeihormoon-huishouding.
4. D e c e l d i f f e r e n t i a t i e
Gedurende en na de celstrekking verkrijgt de cel haar uiteindelijke,
aan haar functie en plaats aangepaste vorm en grootte. Uit de gelijkvormige meristeemcellen ontstaan ten slotte de verschillende weefsels
als schors, merg en epidermis. Welke, factoren die differentiatie veroorzaken, is niet bekend.
Tussen merg en schors blijven een aantal cellen meristematisch. Deze
procambiumcellen groeien tengevolge v a ndeophendoor merg en schors
uitgeoefende druk, hoofdzakelijk in de lengte. Naar het midden v a nde
stengel vormen de procambiumbundels h e t primaire xyleem, naar de
buitenzijde h e t primaire phloëem. In de mergverbindingen gaan een
aantal parenchymcellen zich weer delen, waardoor de gesloten cambiumgordel t o t stand k o m t .
5. D e o n t w i k k e l i n g v a n d e s c h e u t
Elke scheut ontstaat uit een bladknop, die, zoals we reeds vroeger
zagen, niets anders is dan eenbebladerd stengeltje met zeer korte internodiën. Wanneer eenbladknop inhet voorjaar uitloopt, gaan deze inter-
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nodiën zich strekken. Het meest opvallende gedeelte van de groeiprocessen is dus de celstrekking, doch deze is direct en indirect slechts
mogelijk door de embryonale groei. In fig. 38 wordt de lengtetoename
van een laterale bladknop weergegeven vanaf het ogenblik van zijn
ontstaan in de oksel v a n een loofblaadje besloten in een eindstandige
bladknop. Daaruit blijkt ook, d a t de lengtetoename verband houdt met
het aantal bladvormingen. De eerste aanduiding van het knopje is
ongeveer half September zichtbaar. Dit nieuwe vegetatiepunt begint
in het volgende voorjaar bladeren af te splitsen, aanvankelijk langzaam
dan steeds sneller tot ongeveer begin J u n i , daarna in een dalend tempo,
t o t d a t omstreeks half October de bladvorming is beëindigd. De eerste
12 bladvormingen hebben zich tot knopschubben ontwikkeld, de overige
8 zijn loofblaadjes, waarvan er zich in het volgende voorjaar een aantal,
gemiddeld 5, zal ontplooien. De knopschubben worden dan afgeworpen,
de eerste twee loofblaadjes gaan meestal vroegtijdig verloren. Inmiddels
isde nu naakte knop weer begonnen met het afsplitsen van bladprimordia
zodat er onmiddellijk n a het uitlopen al weer 12 bladvormingen in de
knop aanwezig zijn.
Door deze vroege activiteit van het meristeem komt er groeihormoon
ter beschikking van de cellen der korte internodia, die zich daardoor gaan
strekken: de knop loopt uit. Hierbij zijn de in grote hoeveelheden opgeslagen bouwstoffen verbruikt voor de vergroting en verdikking der
celwanden en bij de daarmee gepaard gaande intensieve ademhaling.
Aanvankelijk worden de celwanden zo snel verdikt, dat zij al spoedig
t e stevig zijn om nog verder gestrekt te kunnen worden. Hierdoor zijn de
eerste internodiën zeer kort. Naarmate het reservevoedsel afneemt,
blijven de celwanden langer rekbaar: de internodiën worden langer.
Zoals eerder werd gezegd, wordt het groeihormoon gedeeltelijk verbruikt,
doordat het in de zich strekkende cellen wordt gebonden en wel meer,
n a a r m a t e de cel zich sterker strekt. In deze periode verschaffen de nieuwe
bladeren al het benodigde bouwmateriaal.
De groeisnelheid is evenredig met de vermindering van de hoeveelheid
extraheerbaar groeihormoon (BONNER en THIMANN, 1935). Dit verklaart het
eigenaardige, door verschillende onderzoekers, o.a. LAIBACH en MEYER (1935),
waargenomen verschijnsel, dat het gehalte aan extraheerbaar groeihormoon
tijdens de snelste groei tot een minimum daalt.
In de laatste week van Mei neemt de groeisnelheid weer af, t o t d a t
omstreeks half J u n i de groei geheel stilstaat. Soms ziet men, d a t na een
tijdelijke afname of zelfs stilstand de groei weer toeneemt of opnieuw
begint. Daarbij ontstaat het zgn. St. Janslot. Na enige tijd wordt de
groei echter definitief beëindigd, hoewel ogenschijnlijk de uitwendige
groeiomstandigheden nog gunstig kunnen zijn. De tussentijdse groeistilstand is niet altijd duidelijk. Jonge en zwaar bemeste, of sterk gesnoeide bomen groeien meestal lang door, t o t d a t de koude verdere groei
onmogelijk maakt. Omdat er geen assimilaten meer worden verbruikt bij
de celstrekking, worden ze opgeslagen als reservevoedsel. Over de oorzaak
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van het beëindigen van de groei wordt in een der volgende paragrafen
gesproken.
Ie. D e c o r r e l a t i e v e r e m m i n g
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de ontplooiing van de eindknop. De zijknoppen kunnen zich in principe alle op dezelfde wijze ontwikkelen, doch dit gebeurt in werkelijkheid niet. In de eerste plaats zien
we, d a t de eindknop het eerst en dat de zijknoppen, n a a r m a t e ze zich
lager aan de t a k bevinden, later uitlopen. De bovenste zijknoppen ontplooien zich aanvankelijk m e t dezelfde snelheid als de eindknop, doch
blijven daarbij meer en meer ten achter. Aan het einde van de groeiperiode is het eindschot het langst, daarop volgen de bovenste zijscheuten,
naar de basis van de t a k worden de zijscheuten steeds korter en zelfs zijn
een aantal zijknoppen in het geheel niet uitgelopen.
Bepaalde variëteiten vertonen meer slapende knoppen dan andere;
Princesse Noble en Present van Engeland hebben er bijv. veel, Early
Victoria weinig. Slapende knoppen blijven soms zeer lang leven en lopen,
wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, meestal zeer krachtig
uit. Dit is niet zo het geval bij de slapende knoppen v a n kersen, die alleen
na zeer zware snoei uitlopen ; bovendien gaan de meeste reeds spoedig
dood.
Blijkbaar oefent de eindknop op de een of andere wijze een remmende
invloed uit op de zijknoppen. Wanneer men n.1. de eindknop wegneemt,
gaan de hoogste zijknoppen uitlopen. Dit doen ze echter niet, wanneer
men direct na de operatie een zekere hoeveelheid groeistof op het snijvlak
brengt. Ook op andere wijzen is gebleken, d a t de correlatieve remming
ten nauwste samenhangt met de groeistofproductie. Weefsels en organen,
die groeihormoon produceren, remmen de ontwikkeling der knoppen.
In de fruitteelt kende men dit verschijnsel, al t a s t t e men omtrent de
oorzaak ervan in het duister, reeds meer dan 2000 jaren. In feite is de
correlatieve remming de basis voor het snoeien. Vroeger dacht men, d a t
het uitlopen van knoppen n a de snoei uitsluitend werd veroorzaakt door
het ter beschikking komen van voedingsstoffen. Normaliter zou de eindknop deze in zulke hoeveelheden tot zich trekken, d a t vooral de lagere
zijknoppen „niet aan bod kunnen komen". Geheel onjuist is die opvatting
niet. Daarop wijzen de resultaten van een door GARDNER (1925) genomen
proef. Hij plaatste afgesneden, nog in de rusttoestand verkerende twijgen
v a n Bon Chrétien Williams in oplossingen van N a N 0 3 , N a 2 S 0 4 en glucose.
Op 12 Februari, 4 weken na het begin van de proef, begonnen de eindknoppen van alle twijgen uit te lopen. Te zelfder tijd liepen echter ook
de zijknoppen der in de NaN0 3 -oplossing staande twijgen uit, in tegenstelling tot die in de Na 2 S0 4 - of glucose-oplossingen. H e t is zeer waarschijnlijk, d a t deze knoppen groeihormoon konden produceren door de
toevoer van het nitraat. De correlatieve remming zou dus o. a. berusten
op een betere voorziening v a n de eindknop met bepaalde stikstofverbindingen. Het door de hoger aan de stengel geplaatste knoppen geproduceerde groeihormoon blokkeert het vervoer van deze en andere
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voedingsstoffen naar de lagere knoppen, doordat het de ontwikkeling
hunner vaatbundelverbindingen tegengaat ( V A N OVERBEEK, 1938).
Zodra de knopremming is opgeheven, worden deze verbindingen
onmiddellijk versterkt, waardoor de inmiddels reeds groter geworden
toevoer van voedingsstoffen het uitlopen der knoppen mogelijk m a a k t .
Men ziet dit na het ringen van t a k k e n : de onder de ringwond gelegen
knoppen lopen uit. Bij de vorming van de kroon is het soms noodzakelijk
om uit een bepaalde knop een scheut te verkrijgen, de remming van die
speciale knop dus op te heffen. Dan past men een zgn. toevoersnede toe:
een meestal halvemaanvormige insnijding tot op het hout boven de knop.
Wil men de groei van een bepaalde knop tegengaan dan wordt een
dergelijke snede aangebracht onder de k n o p : de stremsnede.
Verscheidene malen hebben we kunnen zien, d a t de productie van
stoffen in de plant afneemt, wanneer de afvoer vermindert of onmogelijk
wordt. Dit is ook het geval met de groeistofproductie. Hierop berust ook
de geringere groei van het takgedeelte boven een ringwond of stremsnede.
De correlatieve remming speelt een belangrijke rol bij de natuurlijke
kroonvorming. Zij heeft het nut, dat de boom zich niet al te sterk vertakt
en daardoor dicht zou gaan groeien. Zij is dus een middel om de bladeren
en bloemen zo gunstig mogelijk te exposeren.
De middentak behoudt soms zeer lang de overhand op de zijtakken,
waardoor een pyramidale kroon ontstaat, zoals bij de meeste peren en
bij enige appels. H e t verdient weinig aanbeveling om zo'n middentak
reeds vroeg weg te nemen, daar de ontwikkeling van de tegennatuurlijke
kroon noodzakelijkerwijze met veel snoeien gepaard moet gaan. Meestal
ontstaan er dan n.1. een aantal hoofdtakken, waardoor een kroontype als
dat v a n zure kersen wordt gevormd, hetgeen een bezwaar is bij appels en
peren. Men moet dus door snoeien en eventueel buigen verdere „correcties" aanbrengen. In het algemeen kan men wel zeggen, d a t de beste
kroon die is, die de natuurlijke kroon het meest benadert. Wanneer geen
lang doorgroeiende middentak wordt gewenst, doet men beter zo'n
variëteit op een zwak groeiende onderstam te kweken; dit is echter o.a.
met het oog op de productie niet steeds aan te bevelen.
Bij de meeste appelvariëteiten neemt de groeisterkte van de middentak
betrekkelijk spoedig af, waardoor de zijtakken een even grote, soms zelfs
grotere lengte kunnen bereiken en waardoor een bolvormige kroon tot
stand komt. De remming is in schuinstaande takken (vooral aan de bovenzijde) veel zwakker dan in verticaal groeiende. Daardoor vertakken zij
zich ook sterker. Dit is een der redenen van de vorming van een dichte
kroon bij ongesnoeide bomen.
Het te sterke snoeien van jonge bomen om die klein te houden en van
verwaarloosde bomen om ze weer aan het groeien te brengen leidt tot het
overmatig uitlopen van slapende knoppen. Nu heeft elke zijknop 2 bijknoppen en in de „oksels" van sommige schublittekens komen ook
knoppen voor. De bijknoppen en litteken-okselknoppen kunnen een
grote hoeveelheid scheuten produceren. Het verdient aanbeveling om
deze knoppen bij het snoeien weg te snijden, wanneer zij te ongelegener
tijd uitlopen.

119
2e. D e g e o t r o p i e
De t a k k e n hebben de neiging om recht omhoog t e groeien, hetgeen
vooral goed te zien is bij jonge bomen. De grotere zijtakken krommen
zich zelfs naar de top van de middentak toe. Wanneer zo'n zijtak omlaag
wordt gebogen, groeit de top weer omhoog. Men noemt deze reactie
negatieve geotropie, omdat de richting van de groei tegengesteld is aan
die van de zwaartekracht. Verschillende onderzoekers hebben gevonden,
d a t tengevolge v a n de buiging tijdelijk meer groeihormoon langs de onderzijde dan langs de bovenzijde wordt getransporteerd. Door de hogere
groeistofconcentratie aan de onderzijde strekken de cellen zich daar
sterker d a n aan de bovenzijde, waardoor de top omhoog gaat groeien.
De invloed van de zwaartekracht op de ongeremde t a k leidt dus tot een
gelijkmatig over de doorsnede v a n de t a k verdeeld groeihormoontransport.
Naarmate de correlatieve remming der zijscheuten sterker en daardoor
hun hormoonproductie geringer is, doet de zwaartekracht zich steeds
minder gelden. De bovenste zijscheuten vormen een veel kleinere hoek
met de moedertak dan de lagere. De laagste zijscheutjes worden zelfs in
het geheel niet meer in hun groeirichting beïnvloed.
Bij het ouder worden v a n de boom zien we, d a t de zijtakken van de
middentak af gaan groeien door hun eigen gewicht en dat v a n de bladeren
en eventueel der vruchten. De herstellende invloed van de zwaartekracht
doet zich op oudere leeftijd steeds minder gevoelen. De opgaande takken
vertonen ook niet steeds meer de sterkste groei. Bij veel appels gaan de
takken zelfs sterker groeien naarmate ze schuiner staan. Wanneer deze
veranderingen zich betrekkelijk vroeg voltrekken, leidt dit tot de vorming
van een platte kroon (Eysdener Klumpke) ;bij later intredende verandering ontstaan de overgangsvormen tussen de platte en de bolvormige
kroon.
Behalve het omhooggroeien van de top zien we bij gebogen takken
d a t de zijscheuten op de stijgende helft van de bocht niet meer worden
geremd en d a t zelfs slapende knoppen krachtig gaan uitlopen. De eindknop van de t a k gaat minder groeihormoon produceren, waardoor het
topgedeelte minder sterk groeit en bovendien wordt dit steeds meer
geremd door de zich op de bocht ontwikkelende scheuten. Dit leidt tenslotte tot de zgn. physiologische uitputting van het neergebogen topgedeelte. Men snoeit zo'n stuk dan af en de meest geschikte scheut op de
bocht neemt de leiding nu over om n a verloop v a n tijd hetzelfde lot t e
ondergaan. Men spreekt in dit geval van vervangsnoei. Bij het kweken
v a n leibomen m a a k t men op grote schaal gebruik van het uitlopen van
de knoppen op de bocht. Wanneer een t a k geheel horizontaal wordt
aangebonden, lopen er vrij veel knoppen aan de bovenzijde uit, doch
•die bij de basis het sterkst.
W a a r o m nu juist de knoppen op het topografisch hoogste deel van de
t a k het best uitlopen, is nog niet geheel bekend. Waarschijnlijk oefent de
negatieve electrische lading van de aarde een belangrijke invloed uit op
het groeistof- en het précursorvervoer. Merkwaardigerwijze is het effect

120
in de stengel juist tegengesteld aan d a t in de wortel. Daardoor groeit de
stengel van het middelpunt van de aarde weg, de wortel er naar toe. W a a r
dit verschil in reactie op berust, is niet bekend.
b . De diktegroei
De diktegroei berust op de activiteit van het cambium, die direct of
indirect gestimuleerd wordt door het door de „werkende" en uitlopende
knoppen en zich ontwikkelende organen (bladeren, bloeiwijzen, bloemen
en vruchten) geproduceerde groeihormoon (JOST, 1891, 1893; COSTER,
1927, 1928; P R I E S T L E Y , 1930; SNOW, 1932, 1933).

De cambiumactiviteit is echter ook afhankelijk van de activiteit der
wortels. Dit blijkt o. a. bij entingen, waarvan ent en onderstam
verschillen vertonen in duur en sterkte der cambiumactiviteit. Het komt
voor, d a t de diktegroei v a n de ent nog voortgaat, terwijl die v a n de
onderstam reeds beëindigd is. Uit de onderzoekingen van AVERY, B U R K HOLDER en CREIGHTON (1937) is gebleken, dat de cambiumactiviteit
parallel gaat met de groeistofverspreiding. SNOW (1935), GOUWENTAK
(1936, 1941), GOUWENTAK en MAAS (1939) en SÖDING (1936) toonden aan,
dat ook synthetische groeistoffen het cambium kunnen activeren.
Het groeihormoon wordt uitsluitend naar de basis van de plant vervoerd en alleen onder de groeistof producerende organen wordt het
cambium geactiveerd. Daarom laat men bij het afsnoeien geen knoploze
„kapstokken" staan, doch neemt het te verwijderen gedeelte vlak boven
een knop af. De knoploze gedeelten groeien niet meer in de lengte of de
dikte, hun weefsels sterven langzamerhand af en zijn invalspoorten voor
wondparasieten.
De rustende cambiumcellen zwellen door wateropname in het voorjaar
op, eerst in de omgeving der uitlopende knoppen, later verder in de
oudere, lagere stengeldelen en het laatst in de wortels. Volgens
SWARBRICK (1927) verlopen er enige weken voordat de stimulerende
invloed der knoppen de oudere delen heeft bereikt. Zo constateerde hij,
dat de xyleenvorming bij appelstruiken tot half Juli het sterkst was in de
i-jarige scheuten. In het 4-jarige gedeelte begint deze tenminste 3 weken
later dan in het i-jarige gedeelte der takken. Bij een hoogstam-pruimeboom waren in de stam op 45 cm boven de grond op 15 J u n i 1926 nog
geen nieuwe houtvaten gevormd, in de 1-jarige scheuten reeds enige
lagen. D a t in het topgedeelte het meeste nieuwe xyleem wordt gevormd
is volgens K N I G H T (1927) duidelijk te zien bij variëteiten, die veel slapende
ogen houden.
1
De zwelling van het cambium vindt reeds plaats in Maart of zelfs in
Februari. Zij kan zo plotseling en snel verlopen, d a t een losjes om de
stam aangebrachte ring van ijzerdraad na 24 uren vastgeklemd zit en in
de bast snijdt (PRIESTLEY, 1930). Wanneer het cambium geheel is ge;
zwollen, kan de bast gemakkelijk worden gelicht, hetgeen noodzakelijk is
voor kroonenten, bastenten en oculeren.
Na de zwelling d u u r t het gewoonlijk nog 14 dagen voordat h e t cambium celdelingen gaat uitvoeren. De diktegroei begint dus later dan de
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lengtegroei en bereikt dikwijls pas zijn grootste snelheid wanneer de
lengtegroei is beëindigd. Aanvankelijk vormt het cambium uitsluitend
xyleem, waarin betrekkelijk veel en grote houtvaten, waardoor het voorjaarshout ontstaat. Later vindt ook phloëemvorming plaats; deze gaat
in vegetatieve scheuten langer door dan de xyleemvorming. Uit de
onderzoekingen van CHANG (1938) zou men op kunnen maken, dat de
duur van deze periode verband houdt met de tijd, die verloopt tussen
het opengaan der knoppen en de ontplooiing der bladeren. Omstreeks
half J u n i vormt het cambium steeds minder houtvaten, doch meer
andere xyleemelementen. Daardoor is het zomerhout dichter dan het
voorjaarshout. Nadat de activiteit van het cambium zeer sterk gedaald
is, kan deze nogmaals toenemen bij de vorming van het St. Janslot.
Soms ontstaat daardoor zelfs een tweede „jaarring". Tenslotte staakt het
cambium zijn werkzaamheid geheel, het gaat in de winterrust over, die
door de inwerking van de lage Wintertemperaturen weer geleidelijk aan
wordt opgeheven.
K N I G H T (1927) demonstreerde de afhankelijkheid van de cambiumactiviteit van de toevoer van groeihormoon door van een aantal scheuten
alle zijknoppen behalve één, op 30 cm onder de eindknop gelegen, te
verwijderen. Toen de uit de overgebleven zijknop ontwikkelde scheut
20 cm lang was, werd de xyleemvorming onderzocht. De resultaten zijn
in tabel I X weergegeven.
TABEL

IX

Plaats van de
verdikking t.o.v.
de zijscheut
onder
boven

Oppervlakte in cm2 van het
xyleem gevormd in
1925

1926

O.IIO

0.060
0.014

0.086

% toename

55
17

De grootste hoeveelheid nieuw xyleem wordt niet alleen vlak onder
de inplantingsplaats van de zijtak gevormd, doch ook aan dezelfde zijde.
Een schuinstaande t a k is gewoonlijk niet zo gelijkmatig rondom bezet
met bladeren als de middentak. De cambiumactiviteit en dus de xyleemvorming-is het sterkst aan de zijde met het grootste bladoppervlak.
Hierdoor komt het merg geleidelijk aan uit het midden v a n de t a k te
liggen, in tegenstelling tot dat in de middentak. Volgens PRIESTLEY en
TONG (1927) worden aan de bovenzijde langere en langzamer verhoutende xyleemelementen gevormd dan aan de onderzijde, waar veel meer
tracheïden ontstaan. Dit heeft tot gevolg, dat de bovenzijde van de
stengel meer rekking, de onderzijde meer druk kan doorstaan.
Hangende takken beëindigen spoedig hun diktegroei, doordat de
knoppen weinig en gedurende betrekkelijk korte tijd groeistof produceren.
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Hoe verder de groeistofbronnen van de basis van de plant verwijderd
raken, des te meer wordt ook de zone van de maximale cambiumactiviteit
omhoog verschoven. Dit heeft een eigenaardige consequentie voor de
hoogstambomen. Men ziet, dat de kroon steeds minder groeit naarmate
de stam hoger is. Dit komt, omdat er te weinig secundair phloëem (en
misschien ook xyleem) in de stambasis en in de wortels wordt gevormd,
waardoor het voedseltransport naar de wortels onvoldoende wordt om
een toereikende wortelgroei mogelijk te maken. De wortels leveren daardoor te weinig water en minerale voedingsstoffen aan de kroon. Dit heeft
tot gevolg, dat er minder groeistof geproduceerd kan worden in de
knoppen, de groei en de correlatieve remming nemen af, de takken
spreiden en vertakken zich meer. De invloed van de stamhoogte op de
stamdikte en het kroonvolume blijkt o. a. uit enige in tabel X samengevatte gegevens van CRANE (1928). Resultaten van H O W E (1923), verkregen met 9 variëteiten wijzen in dezelfde richting.
TABEL X

INVLOED VAN STAMHOOGTE OP STAMOMTREK EN KROONVOLUME

Appelvariëteit

Rome

Stayman

Stamhoogte
in cm

Gemiddelde
jaarlijkse toename van de
stamomtrek
in cm

Gemiddeld
kroonvolume
in m 3 der
9-jarige
bomen

Gemiddelde
lengte van
het jaarlijkse
schot in %

30
60
90
120
150

6-35

42.88

4-31

35-38

100
67

3-76
3-53
2.97

IO.80

51

7-93
7-59

38

30
60
90
120

5-66
5.51
5-o8

55-18
53-80

100

47-54

4.22

30.71

31

87
78
36

Aanvankelijk waren er ook Stayman-bomen met een stamhoogte van
1.50m. I n d e eerste twee jaren vormden zij echter opvallend veel zijscheuten aan de stam onder de kroon, die dus weggesnoeid moesten
worden. De groei in de kroon was veel geringer.« De bomen moesten na
h u n 8 e jaar worden opgeruimd. Het is wel merkwaardig, dat een sterke
groeier als de Stayman nog slechter een hoge stam verdroeg dan de
zwakker groeiende Rome.
De vorming van stamuitslag treedt volgens K E M M E R en SCHULZ (1938)
in versterkte mate en meer aan de basis van de stam op, wanneer in de
boomkwekerij vruchtbomen van dezelfde soort voortdurend op dezelfde
plaats worden opgekweekt, waardoor bodemmoeheid ontstaat.
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HATTON en AMOS (1927) verwijderden de zijscheuten v a n een jonge
appelboom zodra ze verschenen. De vorm van de kroon veranderde niet
door de behandeling. Op 60 cm boven de grond was van enige invloed
v a n de snoei niet veel te bemerken; vlak bij de grond veroorzaakte de
snoei een 10 % geringer toename van de omvang; de diktegroei der
wortels was veel geringer, waardoor het wortelgewicht der gesnoeide
bomen aanzienlijk lager was dan van de contrôle-boom.
De diktegroei is dus zeer afhankelijk van de lengte van het nieuwe
schot. Vanzelfsprekend bestaat er dan ook een verband tussen de kroonhoogte en de stamdikte. In tabel X I worden degenoemde relaties duidelijk
geïllustreerd.
TABEL XI

SCHOTLENGTE, KROONHOOGTE EN STAMDIKTE BIJ GOUDREINETTE
op 4 verschillende proefvelden (A, B, C en D) op onderstam IX, XII en XVI
(gegevens van HILKENBÄUMER, 1942)

Schotlengte

A
B
C
D

Kroonhoogte

Stamdikte

IX

XII

XVI

IX

XII

XVI

IX

XII

XVI

56.0
20.5

210.6
74-8
135-8
68.1

233-3

156
119
154
127

244
179
244
178

249
199

43-7
34-6
49.9
40.0

72.2
52.5
66.1
50.9

75-2

58.7
32.6

74-7
—
—

—
—

55-7
—
—

Wanneer men de stamdikte uitzet tegen de schotlengte of de kroonhoogte op logarithmisch verdeelde assen verkrijgt men rechte lijnen.
Het betreft gegevens omtrent de Goudreinette, vermeld door H I L K E N BÄUMER (1942). Merkwaardigerwijze blijft het verband bestaan, ook al
groeien de bomen op verschillende onderstammen (IX, X I I en XVI) en
op verschillende proefvelden onder zeer uiteenlopende groeiomstandigheden. Later komen we op de invloed van de onderstam terug. Hier is
echter reeds te zien, d a t de verschillen hoogstens kwantitatief kunnen
zijn. De stamdikte is dus wel als een goede m a a t te beschouwen voor de
ontwikkeling van de boom. Uiteraard is dat ook het geval met de stamomvang en de oppervlakte van de stamdoorsnede. De genoemde maten
worden alle daarvoor gebruikt. Het spreekt wel vanzelf, dat de mogelijkheid om van een zo eenvoudig te bepalen afmeting gebruik te maken een
enorme tijdsbesparing betekent bij diverse groeikrachtonderzoekingen.
Voor de fruitkweker is het een zeer waardevolle gezondheidsmeter.
Bij veel vruchtbomen ziet men een spiraalvormige winding van de stam;
men spreekt hier van draaigrcei of klemdraai.Dezewordt veroorzaakt, doordat
het cambium ook dwarswanden maakt. De nieuwe cambiumcellen moeten zich
een plaats veroveren;ze schuiven met hun zich toespitsende einden tussen de
reeds aanwezige cambiumcellen en doen die uitwijken. Vindt de groei der
cambiumcellen steeds op dezelfde manier plaats dan verloopt de lengte-as der
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cellen niet meer parallel met die van de stam. De klemdraai is dus het gevolg
van een grote regelmaat. Schuiven de nieuwe cambiumcellen niet voortdurend
op dezelfde wijze tussen de andere cellen in, dan groeit de stam recht. KOBEL
(1946) refereert een artikel van BURGER, die meer dan 7000 appel- en perebomen op dit verschijnsel onderzocht. Vandeperenbleken 11% linksdraaiend,
70 % rechtsdraaiend, 19% recht (d.w.z. minder dan i° draaiing) te zijn. Van
de appels resp, 44, 31 en 25%. De draai wordt sterker naarmate de stam
dikker wordt. Bij peren neemt het percentage sterke linksdraaiers toe van
9 tot S3%, bij appels het percentage sterke rechtsdraaiers van 2 tot 35%•
De ent vertoont dikwijls een andere draaineiging dan de onderstam.
Dit wijst erop,dat dedraaigroei althans gedeeltelijk operfelijke factoren berust
endat deaardvandecambiumactiviteit vanentenonderstamniet genivelleerd
wordt door de symbiose.
Het verschil in diktegroei, dat optreedt bij vele geënte of geoculeerde
bomen, berust vaak zowel op het verschil in het aantal als ook in de doorsnede der door het cambium gevormde cellen. Daarbij komt waarschijnlijk het verschillend vermogen der entpartners om de beschikbare bouwstoffen en hormonen te benutten voor de vorming van nieuwe cellen.
c. Groeicorrelaties tussen stengel en wortel. D e wederzijdse invloed
van ent en onderstam
Tot nu toe hebben we de groei van stengel en wortel hoofdzakelijk los
van elkaar nagegaan. Hier en d a a r is echter al uitgekomen, d a t daartussen een nauw verband bestaat. De stengel is voor zijn groei afhankelijk
van de door de wortels opgenomen en gedeeltelijk verwerkte stoffen. Er
zijn in de laatste jaren aanwijzingen verkregen, d a t daarbij ook een stof
is van hormoonachtige natuur, door W E N T Caulocaline ( = stengelvormer) genoemd. Deze stof zou bij een aantal planten alleen gevormd
kunnen worden, wanneer althans een deel der wortels zich in vochtige
lucht bevindt. W E N T (o. a. 1943) wijst in dit verband op de vaak voorkomende verdeling van het wortelstelsel in oppervlakkige strijkwortels
en dieper in de grond doordringende hecht- en voedingswortels. De
strijkwortels kunnen niet goed functionneren, wanneer de bovengrond
te dicht v a n structuur wordt. Vaak ook wordt de boomgroei geschaad
wanneer deze wortels door het cultiveren worden gebroken. Bij tomaten
deden zich de volgende verschijnselen voor: langzame groei; chlorose,
die zeer bezwaarlijk door ijzerzouten of andere oligopleronten was op te
heffen, ook al werden de oplossingen op de bladeren gespoten ; de bovengrondse delen waren blijkbaar niet in staat de door de wortels opgenomen
voedingsstoffen te verwerken zonder dat een deel der wortels zich in
vochtige lucht bevond. Bij pH-waarden van de voedingsoplossing hoger
dan 5 waren de symptomen ernstiger dan daaronder. Dit moet volgens
W E N T verband houden met de speciale functie van deze wortels, omdat
het betrekkelijk oppervlakkige omwerken v a n de grond geen noemenswaardige veranderingen teweegbrengt in de omstandigheden in de
omgeving der dieper gaande, absorberende wortels, die door de bewerking
niet worden beschadigd. De goede doorluchting v a n de bovengrond is
niet noodzakelijk, omdat er anders geen mineralen en water opgenomen
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kunnen worden, want de voor die opname benodigde hoeveelheid zuurstof is veel geringer dan die welke nodig is om een optimale stengelgroei
te verkrijgen en om het optreden van de bovenbedoelde chlorose-verschijnselen te voorkomen.

Foto 19. De invloed van het tijdstip van enten op de verdraagzaamheid der entpartners
V. 1. n. r. geënt op 1 Mei, 1 April, 1 Maart, 1 Februari, 1 Januari, 1 December en 1November. De enten zijn Goudreinet op XIII.
, (Foto Iyab. Tuinbouwplantenteelt.)

Het wortelstelsel is voor zijn groei en activiteit naast de koolhydraten
ook wat een aantal andere stoffen, zoals bepaalde aminozuren en vitaminen betreft, afhankelijk v a n de bebladerde stengeldelen. I n de laatste
jaren heeft men hieromtrent enige gegevens verkregen door wortelcultures, waarbij afzonderlijke wortels (dus zonder stengel) op kunstmatige voedingsbodems worden gekweekt, zie foto 50. Daarbij is gebleken, dat de wortels van verschillende plantensoorten, doch ook van
verschillende variëteiten uiteenlopende eisen stellen ten opzichte van
de toevoer van de bovenbedoelde stoffen. Dit behoeft geen verwondering te wekken, gezien het voor elke plantensoort en ook voor vele
variëteiten typische wortelstelsel. Het blijkt, dat deverschillende plantenorganen vérgaand specifieke eigenschappen hebben, die door in- en uitwendige toestanden blijkbaar niet of althans zeer weinig worden gemodificeerd, bijv. de periodiciteit van lengte- en diktegroei, de verhouding
tussen lengte- en diktegroei van stengels en wortels, de vorm der bladeren
en bloemen endegrootteverhouding derverschillende structuurelementen.
Dit is van groot belang bij de kunstmatig verkregen symbiose tussen
het wortelstelsel van de ene variëteit of soort en de stengel van een andere,
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die in de fruitteelt zo'n buitengewoon grote rol speelt. Door de verschillende eisen, die stengel en wortel van verschillende aard stellen, en
het verschillend vermogen tot opname, productie en verwerking van de
nodige bouwstoffen en hormonen, komen er andere evenwichten tot
stand dan die bereikt worden, wanneer de planten op eigen wortel staan.
Deze veranderde evenwichten uiten zich hoofdzakelijk in verschillen in
groeisterkte en de daarmede samenhangende uitingen van de gemodificeerde groeihormoonhuishouding, als groeiwijze, bloemknopvorming, etc.
De verschillen in groeikracht, groeiwijze, tijd van uitlopen en beëindiging van de groei, winterhardheid, bloemknopvorming, draaggewoonte,
productiviteit, levensduur, e t c , die een bepaalde variëteit vertoont op
diverse onderstammen, zijn slechts modificaties, die in mindere m a t e ook
kunnen optreden onder invloed van uitwendige omstandigheden, zoals
grondsoort, water- en voedingsstoffenvoorziening, klimaat, lichtintensiteit en belichtingsduur. Deze modificaties zijn de resultaten v a n
de reacties van de plant of het plantendeel op de heersende omstandigheden. De aard van die reacties wordt bepaald door de erfelijke aanleg,
het genotype van de plant. Dit genotype kan onder verschillende verschijningsvormen, phaenotypen, tot uiting komen.
Verscheidene onderzoekers waren of zijn van mening, dat de invloed
v a n de onderstam op de ent (of omgekeerd), wanneer deze m a a r lang
genoeg kan inwerken, een definitieve, erfelijk vastgelegde verandering in
de ent, resp. de onderstam, teweeg kan brengen. Tegenwoordig zijn het
vooral de leerlingen van MITSCHURIN (zie bijv. I. W. MITSCHURIN :
Gedanken und Erkenntnisse; Ergebnisse 60-jähriger Züchtungsarbeit
mit Obstsorten; Duitse vertaling, uitgegeven in 1943, Trowitsch, Berlin),
die deze opvatting zijn toegedaan.
Wanneer men echter enthout van zo'n zgn. definitief veranderde
variëteit neemt en dit op een ander type onderstam plaatst, blijkt hier
niets van. E n t h o u t van J o n a t h a n , die op type I X slechts een klein
kroontje vormt, geeft op type X I I of X V I bij goed geslaagde enting nooit
een boom waarvan men kan zeggen, dat hij op type I X staat (d.w.z.
onder behoorlijke groeiomstandigheden). De invloed van de onderstam
doet zich slechts gelden, zolang de symbiose met de ent gehandhaafd
blijft.
Tot nu toe is er geen enkel controleerbaar geval bekend geworden,
waarbij een blijvende, dus specifieke verandering zou zijn verkregen. Van
een specifieke verandering kan slechts dan gesproken worden, wanneer
de bij alle enten op een bepaald onderstamtype waargenomen verandering
ook na enting op andere onderstammen, bij stekken en in de geslachtelijke nakomelingschap tot uiting komt. Bij een in een enkel geval optredende, blijvende verandering heeft men steeds te doen met een
mutatie, die door velerhande oorzaken kan zijn ontstaan.
Waarschijnlijk is een der redenen voor de o.i. onjuiste opvatting der
Russische onderzoekers hierin gelegen, dat ze geen rekening houden m e t
het feit, dat zich in zaailingen tijdens hun ontwikkeling tot bloemrijpe
plant bepaalde physiologische wijzigingen voltrekken, die naar buiten
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tot uiting komen in veranderingen in morphologische eigenschappen,
in vorstgevoeligheid, vatbaarheid voor ziekten, etc. Deze physiologische
wijzigingen, die het genotype niet aantasten, zijn heel goed te vergelijken
met die, welke men kan waarnemen bij het opgroeien van mens en dier.
Ook de plant heeft dus een jeugdstadium, waarin zij de jeugdvorm heeft,
en tenslotte het rijpheidsstadium met de daarmee gepaard gaande vorm.
Bij sommige plantensoorten vertonen deze beide uiterste vormen grote
verschillen; men denke slechts aan de gedoomde peren- en pruimenzaailingen tegenover de ongedoornde volwassen bomen.
Het is nog nooit gelukt om een grijsaard in een baby te veranderen,
wel om zijn vitaliteit op te voeren. Hoewel een plant een lager staand
organisme is, waarbij de kans op echte verjonging meestal groter is,
slaagt men er met de algemeen bekende cultuurmaatregelen niet in om
die verjonging te bewerkstelligen. Het enten van een pas uit het zaad
opgegroeide zaailing op een volwassen boom versnelt in de meeste gevallen het ontwikkelingsproces. Ook kan een op de zaailing geplaatste
ent zulks doen. De veranderingen, die zich nu vari nature en ook onder
invloed van zo'n zgn. mentor (een term. waarmee MITSCHURIN elke
beïnvloedende factor — 't zij levend of dood — aanduidt) in de zaailing
voltrekken, doen o.i. daaruit geen vegetatieve hybride ontstaan, doch
alleen een wat vroeger volwassen geworden zaailing. Voorzover wij de
Russische publicaties op dit gebied hebben kunnen raadplegen, hebben
we niet de indruk,gekregen, dat de vegetatieve hybride-natuur voldoende
zekergesteld is.
Hoewel we bij de entsymbiose dus slechts te doen hebben met een
modificatie van ent en onderstam, is deze bij geschikte keuze der partners
toch zodanig, d a t de vermenigvuldiging v a n planten door enten
besliste voordelen geeft boven het stekken, dus het vermenigvuldigen op eigen wortel. Juist door de toepassing van bepaalde onderstammen is de mogelijkheid ontstaan om gebruik t e m a k e n van de eigenschappen van de standplaats, om variëteiten van uiteenlopend groeitype
naast elkaar te kweken (hetgeen uitgebuit wordt bij het haagsysteem),
omdat men met vrij grote zekerheid kan voorspellen hoe een bepaalde
combinatie zich zal ontwikkelen. Daar komt bij, dat de toepassing van
bepaalde onderstamtypen (bijv. I X voor appel, kwee C voor peer,
Common Mussel voor pruim) resultaten geeft die op andere wijze niet
zijn te verkrijgen.
Soms wordt de groei aanzienlijk sterker, in andere gevallen veel
zwakker dan van de natuurlijke stengel-wortel-combinatie. In weer
andere gevallen kunnen de beide partners slechts zo gebrekkig aan
eikaars eisen voldoen, dat ze niet of onvoldoende met elkaar vergroeien,
waardoor de combinatie ontijdig te gronde gaat. Men spreekt dan v a n
onverdraagzaamheid tussen een bepaalde onderstam en de entvariëteit.
i. D e o n v e r d r a a g z a a m h e i d
Deze brengt een aanzienlijke bemoeilijking met zich mede bij de keuze
van geschikte onderstammen. Helaas is men, omdat de symptomen zeer
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uiteenlopen, nog niet in staat het optreden ervan in elk geval vroeg
genoeg op te merken, laat staan te voorspellen. Daarom moet de economische mogelijkheid van elke combinatie proefondervindelijk worden
vastgesteld. Misschien zal men er binnen enige jaren in slagen om aan de
hand van orgaancultures de kans op onverdraagzaamheid en de sterkte
daarvan op betrekkelijk eenvoudige wijze te bepalen.

Foto 20. Verschillende overgangen tussen algehele onverdraagzaamheid tot geslaagde
symbiose bij peer op Crataegus.
(Foto Lab. Tuinbouwplantenteelt.)
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Men zou onderscheid kunnen maken tussen de mechanische en de
physiologische onverdraagzaamheid. De eerste is uitwendig niet zichtbaar.
De bomen kunnen zich zeer gunstig ontwikkelen, doch de vergroeiing is
zo zwak, d a t zij op zekere dag door een hevige wind v a n de onderstam
waaien. De physiologische onverdraagzaamheid komt vroeger of later
tot uiting in een ziekelijk zwakke groei, waarin ook door bijzondere
behandeling geen verbetering k a n worden gebracht. E r wordt weinig of
in het geheel geen nieuw schot gevormd; de jonge scheuten hebben zeer
korte internodia en sterven vaak aan de top in; een abnormaal groot
aantal knoppen loopt uit tengevolge v a n de geringe knopremming
(geringe groeihormoonproductie!). De bomen zijn dikwijls zeer vroeg
bloembaar envormen overmatig veel bloemknoppen, doch de vruchtbaarheid is slecht. De kroon is door het geringe schot uit de vele uitlopende
knoppen zeer klein, gedrongen en vroeg spreidend. De weinige bladeren
hebben een ongezonde kleur en vallen soms na intensieve „herfstkleuring" vroegtijdig af. In tegenstelling t o t verdraagzame combinaties,
waar onderstam en ent zonder opvallende verdikking bij de veredelingsplaats in elkaar overgaan, vormen zich daar bij onverdraagzame combinaties grote, soms over de onderstam heen afdalende opzwellingen
als bij ringwonden. Bij de meeste Steenvruchtigen vergroeit de wond,
die gemaakt is bij het afsnoeien v a n de onderstam-stengel boven de
oculatie, niet zo goed evenals de latere aan de ent toegebrachte snoeiwonden. Volgens HILKENBAUMER (1942) vormen vooral de enten v a n
perzik en abrikoos en in mindere m a t e v a n pruim, in geval v a n onverdraagzaamheid abnormaal veel en grote lenticellen. Bij appel en peer
heeft hij dit niet waargenomen. Verder k a n de schil typische scheuren
en barsten vertonen, hetgeen bijv. duidelijk zichtbaar isbij Bon Chretien
Williams op kwee. Door de geringe activiteit v a n de organen v a n de ent
krijgen de wortels t e weinig assimilaten toegevoerd, waardoor zij slechts
weinig groeien. Weinig verdraagzame combinaties blijven bij het ouder
worden steeds verder op gunstige combinaties ten achter.
De verschijnselen v a n onverdraagzaamheid doen zich het hevigst voor
onder zeer ongunstige groeiomstandigheden. Daardoor kunnen bepaalde
ent-onderstam-combinaties in bepaalde streken of landen heel goed voldoen, terwijl ze elders steeds t o t mislukking zijn gedoemd. Volgens een
door CHANG (1938) uit Uruguay ontvangen mededeling komen daar
meer d a n 20-jaar oude bomen v a n Winter Banana en Reineta de Verano
op bepaalde kweetypen voor, die 120 tot 150kg appels perboom per jaar
leveren. In onze streken geeft de combinatie appel-kwee zelden een
duurzaam succes. CHANG wijst er terecht op, d a t men zeer voorzichtig
dient t e zijn m e t een definitief oordeel omtrent het al of niet aanwezig zijn v a n onverdraagzaamheid. Dikwijls sterft een boom door
infectie v a n de entplaats of de onderstam met het een of andere ziekteverwekkende organisme. Men denke aan de „Crowngall". Een boom
kan plotseling afsterven door t e grote hitte of door waterovermaat.
CHANG vermeldt, d a t in de zomer v a n 1936 plotseling 50 % der Williams
Duchess-bomen op kwee C afstierven, terwijl deze combinatie als verSprenger, Fruitteelt.
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draagzaam werd beschouwd. Nader onderzoek toonde aan, d a t de bast
door een ziekte was aangetast en veel xyleemcellen zwart verkleurd
waren. De onderstam was in alle gevallen gezond.
AMOS en medewerkers (1936) en CHANG (1938) namen waar, d a t het
resultaat van het enten van een bepaalde variëteit op een bepaalde
onderstam niet elk jaar dezelfde resultaten heeft en zelfs niet op verschillende tijden van eenzelfde groeiseizoen. Czar-oculaties op Common
Plum sloegen in 1933 aan voor 37 % , in 1934 voor 70 % , in 1935 voor
o % ; Williams Duchess-oculaties op kwee F in 1934 voor 100 % , in 1935
voor 62 % . CHANG oculeerde Hale's Early Peach op 3 pruimen-onderstammen, n.1. Common Plum, Brompton en Myrobalaan B , met tussenpozen van een week vanaf 24 J u n i tot 26 Augustus 1936, telkens 10 oculaties in elke combinatie.
Bij inspectie op 15 Maart 1937 bleken de volgende aantallen oculaties
nog te leven:
TABEL X I I

Oculatiedatum, 1936
Onderstam
24/6
Common Plum
Brompton
Myrobalaan B

0

8
7

1/7 8/7 |i5/7 22/7 29/7 5/8
0
10

1
10

8

8

3
10
10

4
9

1
10

10

8

12/8 I19/8

3

3

10
10

10
10

26/8

6
9

8
9

10

10

Einde Mei 1937 stierven alle boompjes op Common Plum, die op
Myrobalaan B stonden er einde Augustus 1937 hopeloos slecht voor.
Uit foto 19 blijkt de invloed van de enttijd op de slaging van de enting
duidelijk bij Goudreinette op X I I I .
CHANG wijst erop, dat het slagen van de enting zeer afhankelijk is van
de vochtigheid, de regenval en het dagelijkse temperatuurverloop tijdens
de oculatieperiode.
Tussen toelaatbare (of gewenste) zwakke groei en absolute onverdraagzaamheid komen alle overgangsvormen voor. In het laatste geval slaat
zelfs de ent niet a a n ; in iets minder ernstige gevallen is de vergroeiing
zo slecht, dat de ent niet of slechts zwak uitloopt om dan in de loop
van het volgende seizoen te worden afgestoten. In nog iets gunstiger
gevallen k a n de ent zich goed ontwikkelen, doch door de onvoldoende
vergroeiing en versteviging van het verbindingsweefsel waait de boom
vroeger of later af.
De zwakke groei van appelenten op type I X kan niet toegeschreven
worden aan onverdraagzaamheid, daar de jonge scheuten normaal
zijn. De zwelling boven de veredelingsplaats wijst wel op een niet
geheel gunstige verhouding tussen onderstam en ent, doch zij is te
eenvormig om als teken van onverdraagzaamheid beschouwd te worden.
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Ook het van de wortel gaan van deze bomen kan men hier niet toe
rekenen. Type I X wortelt behoorlijk, doch dewortels breken gemakkelijk.
Gelukkig doet de onverdraagzaamheid zich niet bij alle vruchtbomen
in even sterke m a t e gelden. Bij de appels is het een kwestie van ondergeschikt belang, daar alle gestandaardiseerde onderstammen voldoende
met de ent vergroeien. Onder zaailing-onderstammen doen zich soms
enkele gevallen voor, vooral van wilde appels; zaailingen van Malus
baccata zijn vérgaand onverdraagzaam (KEMMER en SCHULZ, 1941),
evenals Crataegus- en Sorbus-onderstammen, zie foto 20.
Van betekenis is de onverdraagzaamheid van peer en kwee. Bepaalde
perevariëteiten zijn in dit opzicht berucht, bijv. Bon Chrétien Williams
en Dr Jules Guyot. De onderscheiden kweetypen gedragen zich verschillend. De combinaties m e t de typen A, B en C ontwikkelen zich
in het algemeen goed, met de typen D en E echter slecht, terwijl met
de typen F en G wegens sterke onverdraagzaamheid geen bruikbare combinaties tot stand komen. Ook bij zaailingonderstammen (vooral van
wilde peren) doen zich bij peer gevallen van onverdraagzaamheid voor.
HILKENBÄUMER (1942) geeft de volgende tabel over het uitvallen door
onverdraagzaamheid van Bon Chrétien Williams m e t verschillende
kweetypen van het 3 e tot het 7 e levensjaar van struik- en cordonvormen
op een proefveld te Langenstein.

TABEL X I I I

ONVERDRAAGZAAMHEID TUSSEN BON CHRÉTIEN WILLIAMS EN
VERSCHILLENDE KWEE-TYPEN (HILKENBÄUMER, 1942)

Onderstam

kwee B
A
R5
Ri
R3
F
C
G

Aantal
bomen

Uitval in % der geplante bomen door
afwaaien

31
30
IS

0.0

20

5-0
5-6

18
7
48
12

3-3
0.0

0.0
2.1
0.0

te zwakke
groei
6.5
3-4
6.7
S-o
5-6
42.8
68.7
75-0

totaal
6-5
6.7
6.7
10.0
11.2

42.8
70.8
75-0

Opvallend is de grote onverdraagzaamheid met kwee C, die met de
meeste andere variëteiten bevredigende resultaten geeft.
Op een ander proefveld (Waszmannsdorf) vielen uit door te zwakke
groei of afsterven:
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TABEL

XIV

ONVERDRAAGZAAMHEID TUSSEN VERSCHILLENDE PERENVARIËTEITEN EN VERSCHILLENDE KWEE-TYPEN
Aantal
bomen

Veredeling
Comtesse de Paris
Alexander Lucas
Bon Chrétien Williams

Aantal
kweetypen

% uitgevallen bomen

6
6

S3
29
75

3-8
24.1
32.0

10

Op ditzelfde proefveld vielen door afsterven en te zwakke groei op de
volgende kweetypen u i t :
TABEL XV

ONVERDRAAGZAAMHEID TUSSEN VERSCHILLENDE PERENVARIËTEITEN EN KWEE-TYPEN
Aantal bomen
Kweetype B
A
F
C
D
G

48
60

3
3
5
3

% uitval

Perevariëteiten
4
4
1 (Bon Chrétien W)
1(
id.
)
2

1(

id.

)

14.6
16.7
33-3
66.7
80.0
100.0

Een vergelijking met tabel X I I I doet zien, dat de onverdraagzaamheid tussen Bon Chrétien Williams en de hierboven vermelde kweetypen
op de beide proefvelden uiteenloopt. Ook komen de ervaringen van
HILKENBÄUMER, opgedaan in Midden-Duitsland, niet steeds volledig
overeen met die uit Zuid-Engeland. Genoemde onderzoeker wijst erop,
d a t de in de literatuur veel voorkomende tegenstrijdigheden, over de
onverdraagzaamheid van bepaalde perevariëteiten, zoals Alexander
Lucas, Comtesse de Paris en President Drouard, toegeschreven moeten
worden aan de invloed van de standplaats. Zijn ervaringen met kwee C
komen wel overeen met die hier te lande opgedaan, n.1. d a t dit type in de
meeste gevallen te zwakke groei geeft.
In ons land vertonen Jules Guyot, Bon Chrétien Williams, Clapp's
Favourite en Beurré Clairgeau min of meer ernstige symptomen van
onverdraagzaamheid met kwee-onderstammen. Bij sommige van de
genoemde rassen kan het enten met een tussenstam wel verbetering
geven. Beurré Clairgeau sterft bijv. na 1 jaar goed gegroeid te hebben,
direct op kwee geënt, af. Een tussenstam van Beurré H a r d y geeft
daarentegen goede bomen. In bepaalde gevallen geeft ook een tussenstam
geen verbetering van betekenis ; het beste is dan om op zaailing te enten.
Bij de Steenvruchtigen treedt onverdraagzaamheid veelvuldig op
zonder dat van enige regelmaat sprake is. AMOS C.S. (1936) vonden bij
pruimen, dat vooral Czar en President zeer gevoelig zijn voor het onder-
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stamtype, Victoria vrijwel niet. Op de onderstam Common Mussel
verdrogen de oculaties in de boomkwekerij dikwijls, terwijl de geslaagde
entingen zich in de boomgaard goed ontwikkelen. Het slecht aanslaan
van de ent is trouwens ook niet steeds een teken van onverdraagzaamheid, doch alleen in zeer ernstige gevallen. AMOS vond, d a t in 9- tot
14-jarige aanplantihgen stierven in de loop der jaren door onverdraagzaamheid : 20—27 % van de combinaties Czar op Brussels, 25 % op
Marianna, terwijl van de bomen op Common Plum er weliswaar geen
stierven, doch ze groeiden alle zeer slecht. Van de combinaties President
op Brussels stierven 64 % , op Marianna 12 % en op Common Plum 62 % .
Van 500 Victoria-entingen op deze onderstammen gingen in dezelfde
tijd slechts enkele bomen verloren. In tegenstelling tot Czar vormden
Early Rivers, Purple Egg en Victoria met Common Plum gezonde, rijkdragende, dus verdraagzame combinaties, hoewel de bomen zwak, doch
niet ziekelijk zwak groeiden.
HILKENBÄUMER (1942) vond, dat de pruimenonderstammen Brompton,
Blauwe Kroos, Marianna, Pershore en Common Plum met alle beproefde
variëteiten gezonde bomen gaven. Een geringe uitval (o à S% ) trad op
met Myrobalaan, Brussels, Common Mussel, een iets grotere (o—8 % )
met Gele Kroos, en een vrij grote met Black Damas (o—37.5 % ) en
Ackermann (o—15.6 % ) . Op armere gronden geven Black Damas, Gele
Kroos en Ackermann te veel uitvallers, zodat hun toepassing daarop
economisch niet verantwoord is. Van 19 combinaties met Czar vielen
bijna 10 % der bomen uit door afsterven of te zwakke groei, v a n 23 combinaties met E m m y Leppermann ± 6 % , van 6 combinaties met R u t h
Gerstetter 37 % . Voor deze laatste variëteit werd er onder de talrijke
beproefde onderstammen geen enkele gevonden, die daarmede voldoende
verdraagzaam is. Reine Claude Verte gedraagt zich ongeveer als Czar.
Ook bij de pruimen doet de invloed van de standplaats zich sterk gelden.
De onverdraagzaamheid vormt bij weinig voor het onderstamtype
gevoelige pruimen geen probleem, doch boven een zekere grens moet men
er, vooral onder minder gunstige groeiomstandigheden, de nodige aandacht aan besteden.
H E P P N E R en Mc CALLUM (1927) verzamelden veel gegevens over de
verdraagzaamheid van pruimen. Het bleek, dat de zgn. Japanse pruimen
vrijwel zonder uitzondering niet met succes omgeënt kunnen worden m e t
pruimen van de domestica-groep. Omgekeerd geeft het omenten van
domestica-pruimen met Japanse in de regel zeer bevredigende resultaten.
Ook perzik-zaailingen voldeden goed voor Japanse, doch in het algemeen
niet voor domestica-pruimen. Perzik was op pruim slechts in zeldzame
gevallen een succes, een waarneming, die te Wageningen volledig
bevestigd kon Worden.
Bij de door CHANG (1938) uitgevoerde entingen van onverdraagzame
variëteiten van peer, pruim en perzik waren zulke verschillen tussen
reciproke combinaties niet op te merken.
De onverdraagzaamheid van perzik op de gestandaardiseerde pruimenonderstammen werd eveneens onderzocht op het proefstation te EastMalling. Early Hales stierf reeds in het eerste seizoen af op Brussels,
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Common Plum en Myrobalaan B ; er deden zich storingen voor op Broadleaved en Narrowleaved Shining Mussel en St. Julien de Toulouse;
combinaties met Brompton en Common Mussel ontwikkelden zich goed.
Onverdraagzaamheid tussen perzik en Myrobalaan en Marianna werd
ook door andere onderzoekers geconstateerd. Goede onderstammen voor
perzik zijn volgens HILKENBÄUMER (1942) in het algemeen o.a. Ackermann, Brompton, Common Mussel, perzikzaailing en (voor bepaalde
gronden) Gele Kroos. Onverdraagzaamheid bij perzik uit zich vooral
in ontijdig afsterven en te zwakke groei ; het eerste optreden ervan is zeer
afhankelijk van de standplaats.
Bij verdraagzame combinaties hebben verschillende Engelse onderzoekers (VYVYAN, 1933; KNIGHT, 1934) vastgesteld, d a t de totale jaarlijkse gewichtstoename in vrijwel constante verhoudingen verdeeld is
over de wortels, stengels en bladeren, ongeacht de grootte en de leeftijd
der bomen. K N I G H T vond daarbij, dat de ent-onderstam-verhouding bij
grote bomen groter is dan bij kleine.
CHANG meent nu, dat het door hem geconstateerde verschil in de entonderstam-verhouding althans gedeeltelijk toegeschreven moet worden
aan het grote verschil in boomgrootte bij verdraagzame en onverdraagzame combinaties. Wanneer de ent steeds minder gaat groeien, neemt de
wortelgroei naar verhouding ook af en omgekeerd. Als een bepaald
minimum wordt overschreden volgt de dood, omdat dan tenminste
een der partners niet meer voldoende kan functionneren. Bij de onverdraagzame combinaties, door CHANG onderzocht, zoals Durondeau op
kwee F en Hale's Early Peach op Myrobalaan B, was de ent in verhouding
tot de onderstam te licht. Veel van de oude wortels stierven af. zonder
vervangen te worden door nieuwe. Dit gaat steeds verder en het is begrijpelijk, dat men algemeen vindt, dat de symptomen van onverdraagzaamheid bij het ouder worden der bomen ernstiger worden.
Nu traden bij alle onverdraagzame combinaties storingen op in de
vergroeiing, hetgeen bleek uit een discontinuïteit in phloëem of xyleem,
de aanwezigheid van veel parenchym, het gemakkelijk afbreken met een
glad breukvlak. Deze storingen belemmerden het vervoer van water,
minerale stoffen en assimilaten, zoals CHANG op verschillende manieren
kan aantonen. Daarnaast moet zeker ook gedacht worden aan storingen
in het groeihormoonvervoer.
Voor het welslagen van de veredeling is het noodzakelijk, dat de ent
of het oog beschermd worden tegen uitdroging. Blijkbaar bestaat hun
eerste behoefte uit een voldoende watertoevoer. Aanvankelijk is deze
behoefte klein en meestal kan er ook aan worden voldaan. Bij het uitgroeien echter wordt de toevoer ten gevolge van de onvolkomen verbinding en de geringe wortelontwikkeling te klein, vooral in de warme
zomermaanden. Hierdoor kan de ent verdrogen en aan de top insterven.
Evenals bij K-gebrek begint de bladval in het najaar bij de top der
twijgen in plaats van aan de basis. De vrij plotseling intredende verandering in het watergehalte van de ent is waarschijnlijk de oorzaak van
een buitensporige gomvorrhing in de houtvaten bij perziken, hetgeen
het effect nog verergert. Daarom sterven perziken bij onverdraagzame
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combinaties spoediger af dan appels, peren en pruimen, waar de gomvorming niet, of niet in zo'n omvang optreedt.
Omtrent de oorzaken van de onverdraagzaamheid lopen de meningen
zeer uiteen. Volgens sommige onderzoekers speelt de m a t e van systematische verwantschap der partners een grote rol. Er zijn echter vele voorbeelden aan te voeren van goede vergroeiing tussen weinig of niet met
elkaar verwante enten en onderstammen, bijv. peer op kwee, peer op
Robinia pseudacacia, terwijl nauwverwante soms zeer moeilijk of niet
met elkaar vergroeien, bijv. appel en peer. Het aantal chromosomen en
de specifieke groeikracht zijn ook niet verantwoordelijk te stellen voor de
gebrekkige vergroeiing.
HAFEKOST (1933) vond, dat de weinig verdraagzame, op zichzelf
krachtig groeiende kweetypen D, E, F en G een duidelijk grotere zuigkracht uitoefenen dan de verdraagzame typen A, B en C. De ent zou
daardoor bij warm, droog weer te weinig water van de onderstam
kunnen ontvangen, waardoor de vergroeiing en de verdere ontwikkeling
van de veredeling slechts gebrekkig kunnen plaats vinden. Een bezwaar,
aan deze verklaring verbonden, is, dat de vergroeiing echter ook slecht is
bij een goede watervoorziening. Verschillen in osmotische waarde van ent
en onderstam kunnen daarvoor niet geheel verantwoordelijk worden
gesteld.
Een belangrijke oorzaak voor de onverdraagzaamheid is, zoals CHANG
(1938) constateerde, gelegen in de verschillen in de periode van de
cambiumactiviteit (en lengtegroei) van ent én onderstam. Wanneer een
entvariëteit met een late of langzame cambiumactiviteit geënt wordt
op een onderstam met een vroege of grote cambiumactiviteit kan er
geen regelmatige verbinding tot stand komen. Voortdurend wordt het
contact tussen ent en onderstam verbroken, steeds weer gevolgd door
nieuwe pogingen tot vergroeiing. De symptomen van onverdraagzaamheid zijn in de gegeven volgorde steeds ernstiger: alleen de buitenste
bastlagen discontinu; de gehele bast discontinu, het hout continu; de
bast continu, doch het hout discontinu; zowel bast als hout discontinu.
Bij Durandeau op kwee F, Czar op Common Plum en andere onverdraagzame combinaties beëindigen de onderstammen hun diktegroei
vroeger dan de enten. De beëindiging begon bij de entplaats en ging
vandaar normaal naar beneden verder.
Onverdraagzaamheid treedt volgens CHANG het vroegst en het ernstigst
op bij die combinaties, waarvan de ent een langzamere en geringere groei
vertoont dan de onderstam. Bij reciproke entingen duurt het langer
voordat de symptomen zich openbaren.
Callusvorming is de eerste noodzakelijke stap voor het tot stand komen
van de verbinding tussen ent en onderstam. Later ontwikkelen zich in
dit callusweefsel de blijvende houtvaten. Wanneer nu de ent of de
onderstam te grote verschillen in de callusvorming vertonen, duurt het
te lang voor de vaatverbindingen tot stand komen. Daardoor sterft het
reeds door de ene partner gevormde callusweefsel af. Wanneer nu de
andere entpartner callus begint te vormen, heeft de ene ter plaatse geen
meristematisch weefsel, waarmee de verbinding moet worden gevormd.
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In mindeV ernstige gevallen doet zich de reeds genoemde toestand voor
v a n voortdurende verbreking en hernieuwing van het contact. Het zal
nu duidelijk zijn, waarom de symptomen der onverdraagzaamheid
ernstiger tot uiting komen bij het ouder en dus groter worden van de
boom. Dan moeten steeds meer water en voedingsstoffen via de entplaats
worden vervoerd, hetgeen door de voortdurende verstoring van de verbinding in stijgende m a t e wordt bemoeilijkt.
Weliswaar kan men op verschillende wijzen het tot stand komen v a n
de vergroeiing direct na het enten bevorderen, bijv. door het opkuilen
van het enthout en het gebruik van groeistoffen, doch daarmee worden
de physiologische eigenschappen van ent en onderstam niet blijvend
beïnvloed. Onverdraagzaamheid kan daardoor niet worden opgeheven,
alleen uitgesteld. Zulke behandelingen hebben dus alleen een blijvende
betekenis voor verdraagzame combinaties.
Intussen heeft een niet geheel volkomen verbinding tussen ent en
onderstam niet steeds zulke ernstige gevolgen. Bij peren op kwee A en
kwee C, waar alleen het contact in de buitenste zones van de bast is
verbroken, fungeert deze discontinuïteit als een ringwond, zoals men die
m a a k t bij sterk groeiende, onvruchtbare bomen.
Voor het verkrijgen van gunstige combinaties is het dus noodzakelijk,
dat beide partners geen al te grote verschillen vertonen in hun periodiciteit en sterkte van lengtegroei en cambiumactiviteit, of in hun reactiviteit
op de door de partner toegevoerde orgaanvormende en groeiregelende
stoffen.
2. D e i n v l o e d v a n d e e n t o p d e o n d e r s t a m
Het verband tussen wortel- en stengelgroei komt duidelijk tot uiting
wanneer men let op de inplanting, groeirichting en dikte van takken en
wortels. In zeer vele gevallen bestaat daartussen een grote overeenkomst.
SHAW (1915) was een der eerste onderzoekers die daarover nauwkeurige
waarnemingen heeft gepubliceerd. Hij vond, dat krachtig groeiende
variëteiten ook krachtig groeiende wortels aan de onderstam hadden.
Voorts, dat de inplantingshoek (de okselhoek) van de zijtakken en de
wortels grote overeenstemming vertonen en dat de inplantingsplaatsen
van tak en wortel ongeveer loodrecht boven elkaar staan. Een dikke t a k
correspondeert met een dikke wortel. Zo heeft de Rhode Island Greeningappel een platte kroon en een vlak wortelstelsel ; de Oldenburg heeft twee
à drie zware, opgaande takken en overeenkomstige diepgaande wortels.
Volgens SHAW bepaalt de ent de grootte, de uitbreiding en de vorm v a n
het wortelstelsel.
Hoe sterk deze correlatie tussen t a k en wortel is, blijkt wel uit het feit,
dat de voorziening van een tak met minerale voedingsstoffen (en ook
water) vrijwel alleen geschiedt door de wortels aan de overeenkomstige
zijde van de boom. AUCHTER (1923) deelt mede, dat wanneer de ene helft
v a n de boomspiegel met nitraat werd bemest, alleen de bladeren aan
dezelfde zijde een hoger stikstofgehalte verkregen. Na verwijdering
v a n de wortels aan de ene zijde van een boom bleek, dat het aan de
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wortels aande andere zijde toegediende nitraat niet vervoerd werd naar
de takken boven de wortelloze helft.
Ook KNOWLTON (1921) kwam t o t de conclusie, d a t het zijdelingse
vervoer in de plant slechts v a n zeer beperkte omvang is. Hiermede is
dus de ontwikkeling v a neenbepaald wortelgedeelte in verband meteen
bepaald stengelgedeelte, althans gedeeltelijk, verklaard. Naast dit
„massavervoer" komt ookd a t der groeiregelende stoffen. Bij de bespreking v a n de cambiumactiviteit hebben we reeds gezien, d a t ook hierbij
het zijdelingse vervoer ver ten achter staat bij het polaire. Reeds bij de
wortelvorming treedt het verband tussen de plaats v a n de wortelprimordia endiev a ndeuitlopende knop duidelijk a a nhetlicht. V A N DER
L E K (1925) heeft hierop voor het eerst gewezen. Hijsprak daarbij tevens
het vermoeden uit,d a t dit verband moest berusten ophet door die knop
geproduceerde groeihormoon.
Boomkwekers, vooral in Amerika, onderscheiden de entvariëteiten
aan het wortelgestel v a n de zaailing-onderstam. Menheeft in Europese
kringen deze vérgaande invloed v a n de ent op de onderstam v a a k
betwijfeld. Men wees erop, d a t dein Amerika gebruikelijke entmethode
aanleiding gaf t o t het op eigen wortel komen van de ent. Die mening
is volgens T U K E Y en BRAZE (1933) onjuist. Daar deze kwestie welv a n
belang is, citeren wij hier het desbetreffende gedeelte uith u npublicatie:
„In tegenstelling t o t de vooral in Europese kringen veelverspreide
mening is dit (n.1. het enten op de wortel) niet de meest toegepaste
methode in Amerika. I n de oostelijke streken v a n Amerika bijv. wordt
in het geheel niet geënt, omdat de entingen daar niet in een jaar een
verkoopbare boom opleveren en ook omdat ze bij hetenten gemakkelijker aangetast worden door „hairy root" en wortelknobbel, waardoor
ze onverkoopbaar worden. Dientengevolge isdedaar toegepaste methode
het oculeren op zaailing, waarbij een zaailing-onderstam gedurende één
jaar in de kwekerij staat, waarna op 5 cm boven de grond geoculeerd
wordt met de gewenste variëteit. In het volgende jaar wordt de topv a n
de zaailing juist boven de oculatie afgesneden, het ooggroeit snel uit en
levert d a nin hetzelfde groeiseizoen een i-jarige boom v a n 1.50 à 1.80 m
hoogte. T o t voor kort werd deze methode in Amerika vrijwel algemeen
toegepast en wordt d a t nogin de oostelijke gebieden. H e t merendeel der
Amerikaanse vruchtbomen is dus gekweekt door oculeren en niet door
enten opde wortel. De zaailingen moeten voor het oculeren een vertakt
wortelstelsel hebben in tegenstelling t o t de onvertakte, rechtwortelige
zaailing, benodigd voor het enten."
Vooral R O B E R T S (1927, 1929, 1930, 1932) en SWARBRICK en ROBERTS

(1927) hebben op de invloed v a n de stengel (ent) op de wortel (onderstam) gewezen. Europese onderzoekers zagen hierin een kwalitatieve
beïnvloeding, terwijl zebij huneigen proefnemingen slechts kwantitatieve
verschillen zagen. ROBERTS constateerde n.1.bij wortelentingen, d a t
de wortels derzaailingen in morphologisch en anatomisch opzicht geheel
het type kregen v a ndewortels, diedeentzelf kanmaken. Die zgn. kwalitatieve beïnvloeding is echter slechts een gevolg v a n kwantitatieve verschillen in de groeihormoonhuishouding.
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Naarmate n.1. de groeihormoonproductie en de effectieve reactiviteit
der weefsels op het groeihormoon groter is, vertoont eenplant een meer
opgaande stengelgroei en een meer neergaande wortelgroei.
HILKENBÄUMER (1942) vond, d a t de in zijn proefnemingen gebruikte
appelsoorten naast een sterke kwantitatieve ook een soortspecifieke
invloed op de vorm v a n de wortelkroon der onderstammen uitoefenen.
Hoe krachtiger de stengelgroei is, des te krachtiger ontwikkelen zich
ook de wortelkroon en de afzonderlijke wortels. Door eenzelfde appelsoort wordt het verloop der afzonderlijke wortels, de hoek diezij vormen
met de stam, hun dikte aan onderstammen v a n zeer uiteenlopend groeikarakter en onder zeer verschillende bodemeigenschappen (grondsoort
en watervoorziening) op alle leeftijden dikwijls op dezelfde wijze beïnvloed. Zeer sprekend zijn de verschillen in de ontwikkeling der wortelstelsels bij Goudreinette en Ontario, Bellefleur en Freiherr van Berlepsch.
De Goudreinette doet de wortels onder een duidelijke hoek v a n
de onderstammen uitgaan en doet een grote hoeveelheid vezelwortels
ontstaan in tegenstelling t o tde Ontario, dieeenuitgesproken horizontaal
wortelverloop teweegbrengt envrij weinig vezelwortels geeft. Deze eigenschappen komen duidelijker t o t uiting bij de zwakker groeiende onderstammen als I X en IV.
De Bellefleur, een variëteit die bij een natuurlijke kroonontwikkeling
veel lange en middelmatig dikke takken vormt, doet talrijke lange,
slanke, nauwelijks vertakte, middelmatig dikke wortels ontstaan zonder
uitgesproken bochten. Freiherr vonBerlepsch geeft daarentegen duidelijk
taps toelopende wortels, diezich op enige afstand v a nde stam vrij sterk
vertakken. H u naantal isveel geringer d a nbij Bellefleur enzijhebben een
bochtig verloop.
Voorts vond HILKENBÄUMER, d a t geen derbetrokken appelvariëteiten
in staat was om het eigen groeitype der onderstammen geheel t e veranderen. Éénvanzichzelf zwak groeiende onderstam alsI X k a ndoor de
ent niet zodanig beïnvloed worden, d a t zijn wortelstelsel in grootte en
vorm op d a t v a n een sterker groeiende onderstam, als bijv. X I I , gaat
gelijken.
R O E M E R en H I L K E N B Ä U M E R (1936, 1937) constateerden bij het op-

graven v a n een groot aantal perebomen op kwee hetzelfde. Daarbij
vonden ze ook, d a t de vertakkingshoek tussen de afzonderlijke kweewortels bepaald wordt door de entvariëteit en d a t deze vrijwel geheel
overeenkomt met de hoek, die de wortels van de entvariëteit zelf m e t
elkaar maken.
De vorming vanwortelopslag isinhoge m a t e afhankelijk vande erfelijk
bepaalde neiging deronderstammen omadventieve knoppen opde wortels
tot ontwikkeling te brengen. Zo vonden PEARL (1932) en HATTON C S .
(1928, 1936), d a tdeappelonderstammen VenV I I I veel, I I enI X middelmatig veel, IV en V I I nogminder en I geen wortelopslag vormden. Bij
de pruimenonderstammen vormen Brussels zeer veel, Broadleaved
Shining Mussel, Common Mussel en Common Plum veel, Pershore,
Bromptori en Marianna zeer weinig wortelopslag. Daarnaast oefent de
entvariëteit een zekere invloed uit, diebepaald wordt door de m a t e v a n
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verdraagzaamheid der entpartners. Zoals we gezien hebben, vertoont
deze grote verschillen bij de afzonderlijke soorten en variëteiten en onder
uiteenlopende groeiomstandigheden.
Algemeen heerst de mening, dat de opslagvorming bij onverdraagzame
combinaties groter zou zijn dan bij verdraagzame, hetgeen veelal gelijk
wordt gesteld met een groot verschil in groeikracht tussen de (zwakgroeiende) ent en de onderstam. SHAW (1935) vond daarentegen bij de
Malling-onderstammen, d a t juist de zwakst groeiende onderstammen de
meeste wortelscheuten geven bij enting met Macintosh en Wealthy.
In verband hiermede is de wortelopslag-vorming niet overal gelijk.
Bovendien oefent de standplaats daarop, naast de genoemde indirecte,
ook nog een directe invloed uit. Naarmate het vochtgehalte van de bodem
stijgt, wordt er ook meer wortelopslag gevormd.
In het algemeen is de opslagvorming onafhankelijk van de groeikracht
van de onderstam. Van grote betekenis is de voorziening met voedingsstoffen. HILKENBÄUMER (1940) merkte op, dat het winnen van wortelstekken van verscheidene pruimenonderstammen veel slechter verliep
wanneer deze geënt waren met de onverdraagzame Czar dan v a n
dezelfde onderstammen geënt met Blauwe Kwets.
HATTON vond, dat bij pruimenonderstammen meer opslag werd gevormd wanneer ze geënt waren met President dan m e t Victoria of
Rivers Early Prolific. Victoria gaf meer opslag dan Czar en Belle de
Louvain. Hoewel het percentage bomen, dat dit euvel vertoonde weinig
uiteenliep, waren er grote verschillen in het aantal wortelscheuten per
boom, dat bij Brussels het hoogste was.
HILKENBÄUMER (1942) ging deze kwestie eveneens na bij een groot
aantal bomen. Bij peren was de opslagvorming van weinig, bij appels
slechts in bepaalde combinaties, doch bij pruimen van zeer grote betekenis. Betrekkelijk veel opslag maakten de appelonderstammen X en
V en de pruimenonderstammen Common Mussel, Ackermann, St.
Julien de Toulouse, Gele Kroos, Brussels, St. Julien d' Orleans, Brussels en Myrobalaan-zaailingen. De appelonderstammen I, X I I I en XV
(steeds vrij), X I I , X I , X V I , VII, II en IV (1—3 wortel scheuten per
boom) en de pruimenonderstammen Pershore, Brompton, Myrobalana
alba, Blauwe Kroos en Marianna kenmerkten zich in het algemeen
door een zeer geringe opslagvorming. De overige typen namen een
tussenpositie in. Bij V I I en IV is het aantal wortelscheuten per boom
wel steeds gering, doch in hun groep staan ze bovenaan met 21 resp.
24 % bomen met wortelopslag. Bij de appels is de invloed van de entvariëteit niet bijzonder groot, hoewel de verschillen wel duidelijk zijn.
Cox's Orange Pippin en Goudreinette gaven bij ongeveer 18% , Beauty of
B a t h bij 27.5 % , Freiherr von, Berlepsch bij 23,5 % en Ontario bij 30 %
der bomen wortelopslag. Zoals we gezien hebben, komt onverdraagzaamheid bij appels op de Malling-onderstammen vrijwel niet voor. Daarentegen speelt ze een grote rol bij de pruimen. Nu constateerde H I L K E N BÄUMER, dat in tegenstelling tot de reeds boven genoemde mening de
onverdraagzaamste soort R u t h Gerstetter het minste (bij 15.1 % der
bomen) en de meest verdraagzame soorten Ersinger en Kohlstock de
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meeste (bij ± 65 % der bomen) wortelscheuten gaven. Czar en Leppermann, die tussenposities innemen w a t verdraagzaamheid betreft, doen
dit ook in dit opzicht, zij vormden n.1. bij resp. 45 en 57 % der bomen
opslag. O. i. is ook het verband tussen opslagvorming door de onderstam
en de groeikracht van de entvariëteit toe te schrijven aan de groeistofproductie van de laatste. Waarschijnlijk schakelen de wortels bij het
overschrijden van een zekere hormoontoevoer van de vorming v a n
nieuwe wortels over op die van adventieve knoppen.
Bij wijze van overgang naar het volgende gedeelte, waarin we de
invloed van de onderstam op de ent nader bezien, zullen we thans de
wederzijdse invloed van ent en onderstam nagaan aan de hand van de
door VYVYAN (1930) uitgevoerde proeven.
VYVYAN vergeleek daarbij de appelvariëteiten Beauty of Bath (B)
en Grenadier (G) op de onderstammen II, VI, V I I I en zaailing (Z)
(B/II, B/VI, e t c ) , resp. II, VI en zaailing (Z). De entingen, 10 in
elke groep, waren op twee manieren gemaakt, n.1.direct op de wortel (w)
(zoals ook we! in Amerika wordt gedaan) en op een kort stamstukje (s),
de gebruikelijke Europese manier. In tabel X V I zijn enige gegevens
bijeengebracht, die verkregen werden bij het onderzoek der 2-jarige
veredelingen. Als controle-objecten dienden planten van II en VI, op
eigen wortel, geënt en ongeënt.
TABEL XVI

Gewicht van
dé ent in g.
Combinatie

Gewicht van
de wortel
in g

Totaal
boomgewicht
in g

Wortelgewicht in %
van het totaalgewicht

Verhouding
Top

gem.
stand

afw.

gem.
stand

afw.

gem.
stand

afw.

gem.
stand

afw.

Wortel

II
VI
Il/Uw
VI/VIW

168.3
94-4
198.3
159.4

26.03
14.26
13.12
12.06

46.8
23.7
40.7
53-3

7-45
3-43
3-45
1.90

215.3
118.1
239.0
194.7

32.3
17.7
15.2
12.9

22.6
20.4
17.0
18.5

1.71
0.67
1.02
1.00

3.42
3.90
4.88
4.41

B/Uw
B/VI W
G/IIw
G/VI W

217-9
161.0
170.5
176.9

22.38
21.01
14.71
10.30

35-8
28.9
44-7
60.2

3.67
3-34
5.66
437

253.6
190.0
215.3
237.0

25-3
23.8
193
25.3

14.1
15.7
20.3
25.2

0.86
1.03
1.38
1.19

6.09
5-37
3-93
2.97

B/IIs
B/VIs
G/II S
G/VI S

170.1
170.5
159.9
162.5

21.29
22.06
8.92
10.84

41.0
31.9
61.8
65-5

3.31
5.31
4-73
5-73

211.1
207.4
221.8
228.0

24.2
26.9
13.8
17.0

20.3
17.7
27.7
28.4

1.21
6.89
1.00
0.82

393
4.65
2.61
2.52

B/Zw
G/Zw
B/Zs
G/Z s

248.7
198.1
273.7
306.3

31.75
26.66
26.88
20.69

63.3
85.3
50.8
98.4

7.15
11.79
6.62
5.01

312.1
283.5
324-5
404.6

38.6
37-7
32.0
24.4

20.4
30.2
15.5
24.7

0.79
1.05
1.20
I.08

3.90
2.31
5-45
3.05

B/VIIIW
B/VIIIs

135-9
123.5

15.02
7.88

27.0
32.6

3-33
5.03

162.9
156.2

17.5
11.6

16.9
20.5

I.35
2.20

4.92
3.88
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Uit deze tabel blijkt o.a. het volgende:
Beauty of B a t h v o r m t naar verhouding lichtere wortelstelsels
dan Grenadier op I I , V I en Z, ongeacht de entmethode. In de'
combinaties op l i s , V I W en V I en Zs geeft Grenadier ook reëel
zwaardere wortelstelsels, hoewel er in geen enkele v a n deze combinaties betrouwbare verschillen bestaan in totaal boomgewicht
en topgewicht.
Beauty of B a t h v o r m t relatief zwaardere, Grenadier relatief lichtere
toppen op I I en VI d a n de toppen v a n deze onderstammen zelf.
Grenadier geeft in de combinatie m e t V I W ook reëel zwaardere
bomen en wortels, dus lichtere toppen.
De entmethode blijkt v a n groot belang te zijn. Enting op een
kort stamstukje geeft naar verhouding lichtere toppen bij Beauty
of Bath op I I , VI en V I I I en bij Grenadier op I I en VI
dan enting op de wortel. Bij de zaailingen geeft juist enting op de
wortel relatief en reëel zwaardere toppen.
Er bestaan tussen I I en VI geen betrouwbare verschillen in totaal-,
top- of wortelgewicht in de combinaties B / I I W en B/VI W , B/IIs en
B/VI S , G/II S en G/VI S ; bij G/VI W zijn de wortels zwaarder dan bij
G/IIwBij B / I I W zijn totaal- en wortelgewicht groter d a n bij B / V I I I W ;
tussen B/IIs en B/VIII S zijn de verschillen niet voldoende betrouwbaar, hetgeen weer wijst op de invloed v a n de entmethode. De
toppen v a n B / I I W zijn echter relatief groter dan bij B/V1II W .
Totaal- en topgewicht zijn zwaarder in de combinaties B/Z s en
G/Z s dan in B/II S en G/II S ; tussen B / I I W en B / Z w , G / I I W en
G / Z w bestaan geen betrouwbare verschillen; de wortelgewichten
van B/Z w , G / Z w en G/Z s zijn groter d a n die v a n B/IIw, G/IIw
en G / Z w .
De uiteenlopende effecten v a n de toegepaste entmethoden waarop
reeds werd gewezen, zijn niet verklaarbaar. H e t zal echter duidelijk
zijn, d a t het door de veranderingen, die het gevolg zijn v a n h e t
enten zelf, steeds noodzakelijk is om bij onderzoekingen betreffende de
wederzijdse invloed v a n ent en onderstam controle-entingen uit te
voeren. Dit komt in de regel neer op het enten v a n de onderstam met
zijn eigen scheuten of ogen. Onsinzicht zou echter zeer worden verdiept
indien ook de entvariëteit op eigen wortel zou worden geënt, hetgeen
om practische redenen vrijwel nooit geschiedt.
Het verschil tussen de door VYVYAN gebezigde entmethoden bestaat
hierin, d a t in h e t ene geval direct op de wortel werd geënt, in
het andere bevond zich een klein stukje stengel tussen de wortels
en de ent. ROBERTS (1927) kent hieraan een belangrijke waarde toe. Hij
heeft waargenomen, d a t het niet onverschillig is op welke hoogte geoculeerd of geënt wordt; m.a.w. d a t de lengte van het stengeldeel v a n
de onderstam een rol speelt bij de ontwikkeling van de boom. Bij lage
enting wordt het wortelsysteem zeer sterk beïnvloed door de e n t ;
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daarentegen zou de invloed van de ent op het wortelstelsel steeds kleiner
worden naarmate hoger aan de stam van de onderstam wordt geënt.
De variabiliteit der zaailingen zou in het eerste geval vrijwel geheel,
in het laatste geval steeds minder onderdrukt worden.
Volgens SWARBRICK en ROBERTS (1927) heeft het laag enten tot
gevolg, dat de variabiliteit van appels op zaailingen in de boomgaard
inderdaad veel geringer is dan men op grond van die der zaailingen zelf
zou kunnen verwachten. De variabiliteit van jonge bomen op zaailing
in de kwekerij zou grotendeels berusten op de plaats van de bovenste
knop van de ent ten opzichte van de entplaats en op de dikte van het
entrijs, voor een veel geringer deel op de genetische verschillen tussen de
zaailingonderstammen. H E D R I C K (1914) nam waar, d a t bomen op
zaailing, die onder ongunstige groeiomstandigheden verkeren, veel
ongelijker zijn dan die welke een gunstiger standplaats hebben. Hier
ontmoeten we dus weer het verschijnsel, dat gunstige groeiomstandigheden de wederzijdse invloed van ent en onderstam maskeren.
Toch ismen er in Amerika in de laatste 20jaren steeds meer toe overgegaan
omvegetatief te vermenigvuldigen onderstammen te selecteren. Blijkbaar isde
variabiliteit der bomen op zaailing, die men aanvankelijk aan grondverschillen
toeschreef, toch te groot gebleken.
3. D e i n v l o e d v a n d e o n d e r s t a m o p d e e n t
De invloed, die de onderstam op de ent kan uitoefenen, is om begrijpelijke redenen veel meer onderzocht dan de invloed van de ent op de onderstam. Dit onderzoek werd van grote betekenis, toen men er eenmaal toe
kwam de aan de zaailingen en ook aan de tot dusver gebruikte vegetatief
vermenigvuldigde onderstammen verbonden bezwaren te ondervangen.
Zaailingen gaven door hun genetische aanleg en de paradijs- en doucinonderstammen, doordat ze vaak bestonden uit mengsels van verschillende
typen, bomen van te uiteenlopend karakter, hetgeen voor de fruitteelt
als zelfstandig bedrijf economisch niet langer verantwoord werd geacht.
Voornamelijk door de onafhankelijk v a n elkaar te Wageningen ,en
East-Malling uitgevoerde selecties is men nu tot een aantal gestandaardiseerde onderstammen gekomen voor de verschillende vruchtboomsoorten. Hoewel men in latere jaren ook in Duitsland en Amerika zich
op het selecteren van onderstammenmateriaal ging toeleggen, zijn de
in de genoemde plaatsen verkregen sortimenten voor vele landen, waaronder het onze, van overwegende betekenis geworden.
In hoeverre nu het ideaal van een geringere variabiliteit is bereikt of
valt tebereiken, is een meer omstreden dan behoorlijk onderzochte vraag.
In veel gevallen heeft het enten op kloon-onderstammen inderdaad
tot een grotere uniformiteit geleid. In veel andere gevallen echter ook
niet. Om slechts een enkel voorbeeld aan te halen, geven we in tabel X V I I
enige wiskundig vaststaande gegevens, die door HILKENBÄUMER (1942)
werden verkregen. De variatiebreedte in de groeikracht van Ontario en
Goudreinette is dus bij enting op zaailingen van wilde appels beslist
groter dan op kloononderstammen en zaailingen van cultuurvariëteiten.
De tabel spreekt verder voldoende voor zichzelf.
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TABEL XVII

VARIABILITEIT INSCHOTLENGTE EN STAMDOORSNEDE VAN5-JARIGE
GOUDREINETTE- EN ONTARIO-BOMEN OP KLOON- EN ZAAILINGONDERSTAMMEN (Waarden van ± m %)

Onderstam
Type

Ent

Zaailingen v a n
Trierer
Weinappel

Frans
„edelzaad"

0.97
2.n

O.78

O.89

1-45

1-39

1.99
2.81

1.40
1.84

O.54
I.04

XII

XIII

XV

XVI

wilde
appel

Goudreinette
Stamdoorsnede
Schotlengte

0-53
0.89

0.60
1.27

0.62
1.86

0.72
1-55

Ontario
Stamdoorsnede
Schotlengte

0.89
0.97

0.32
0.80

0.57
I.I3

0.69
0.71

Uit deze tabel is tevens t e zien, d a tdevariabiliteit al zeer uiteenk a n
lopen bij slechts twee kenmerken.
H A T T O N en medewerkers (o.a. H A T T O N , 1927) publiceerden uitvoerige

waarnemingen over de invloed v a n verschillende onderstamtypen op
de ontwikkeling en de vruchtdracht v a n de e n t ; hier komt alleen de
invloed op de groei t e r sprake. Als enkel voorbeeld halen wij enige
gegevens a a nomtrent 7-jarige combinaties v a n Lane's Prince Albert op
verschillende, inons land min ofmeer bekende onderstamtypen. Relatief
gelijke resultaten gaven ook dergelijke combinaties v a n Bramley's
Seedling, Cox's Orange Pippin, Stirling Castle en Worcester Pearmain.
TABEL XVIII

DE INVLOED VAN DEONDERSTAM OPLANE'S PRINCE ALBERT
( H A T T O N , 1927)

Onderstam

IX
II
XI
VII
I
XIII
XV
IV
XVI
XII

bomen

20
20
9
19
20
20
18
9
20
29

Gemiddelde

Gemiddelde

Gemiddelde

Totale schot-

hoogte,
V-26 in cm

breedte,
V-26 in cm

stamomvang m cm

lengte over 7 jaar
inm

132
203
230
227
242

176
222
250

10.9

257
253
252
276
275

249
245
266
258
268
276
278

17-3
19.2
19.O
20.7
20.9
21.0
21.2
22.4
23-7

46.9 ±
109.2 ±

3.6
7.8I

ƒ126.0 ± 5.6J
\ i 4 8 . 8 ± 6.7]
fi59-2± 7-4|
{160.8± 7.9J
l i 7 5 - 4 ± 9-i\
f201.1 ± 9 - 7 /
J 2 2 0 . 3 ± 10.5
I 2 3 3 . 2 ± 8.2
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De in de laatste kolom geplaatste accolades duiden aan, d a t er tussen
de ingesloten onderstammen geen voldoende betrouwbaar verschil
bestaat.
De invloed van de onderstam is vrij standvastig, hoewel er in de eerste
jaren kleine verschuivingen optreden in de door hen veroorzaakte
groeikracht. Zo was de volgorde bij Lane's Prince Albert (toenemend van
links naar rechts) in:
1920
1921
1922
1923
1924
1925

IX
IX
IX
IX
IX
IX

XI
II
II
II
II
II

IV
XI
XI
XI
XI
XI

II
I
VII XVI X I I X V X I I I
I XV
VII X I I I
IV X V I X I I
I VII
XV XIII
IV X V I X I I
I VII X I I I
XV XVI
IV X I I
VII
I XIII
XV
IV XVI X I I
VII XIII
I XV
IV XVI X I I

gem.

IX

II

XI

VII

I XIII

XV

IV

XVI

XII

HATTON (1935) deelde op grond van deze en andere uitkomsten, o.a.
met bomen op verschillende grondsoorten, de gestandaardiseerde appelonderstammen naar de groeikracht, die de daarop geënte variëteiten
in het algemeen vertonen, in een viertal groepen in, n.1.:
Groep A: de zeer zwakke groei veroorz. onderstammen: V I I I , I X .
B : de zwakke
„
„
„
: II, I I I , V,
VII.
C: de sterke
„
„
„
: I, IV, VI, X ,
XI.
D : de zeer sterke
„
„
„
: XII, XIII,
X I V , XV,

XVI.
Deze groepering is dus geen wet van Meden en Perzen. HATTON wees
erop, dat sommige entvariëteit'en een sterkere of zwakkere groei vertonen
met bepaalde onderstammen dan men volgens hun gedrag met vele
andere variëteiten zou verwachten. Algemeen bekend is bijv., d a t
Laxton's Superb op II grotere bomen vormt dan op I. UPSHALL (1937)
vond hetzelfde in Canada (Ontario) met een 5-tal variëteiten.
Ook blijkt de groepering in het algemeen niet onder alle groeiomstandigheden geheel geldig te zijn. Iets dergelijks hebben we ook reeds gezien
bij de bespreking van de onverdraagzaamheid: combinaties, die in het
ene fruitteeltcentrum onverdraagzaam zijn, vertonen niet zelden een
voldoende verdraagzaamheid in een ander gebied. Onder minder gunstige
groeiomstandigheden worden de krachtige groei veroorzakende onderstammen, als I, X I I en X V I , sterker getroffen dan de zwakkere. Dit is
niet verwonderlijk, daar minder krachtige onderstammen in het algemeen
minder voedingsstoffen behoeven op te nemen dan de krachtige en zeer
krachtige onderstammen. Het is noodzakelijk hier met nadruk te wijzen

145
op de zeer grote betekenis v a n debodem alsgroeifactor. Menmeent soms
de nadelen v a n een ongunstige standplaats t e kunnen neutraliseren door
de toepassing v a n bepaalde onderstammen. Geheel gelukt d a t echter
nooit en teleurstellingen zijn daardoor niet zeldzaam. Een slechte grond
blijft ook met de beste onderstammen een slechte grond. Wonderwerkende
onderstammen zijn tot dusver nog nergens ontdekt.
Wanneer men dit bedenkt, is h e t eigenlijk verwonderlijk, d a t de door
HATTON gevonden groepering nog in zo vele gevallen onder zeer verschillende groeiomstandigheden in alle fruitteeltcentra ter wereld geldig
blijkt te zijn. D a t zich hier en daar merkwaardige afwijkingen zullen
voordoen, is natuurlijk t e verwachten. Zo vond SHAW (1935) in Massachusetts, d a t de typen IV, V, I X , X I I en X V I dezelfde relatieve groeisterkte vertoonden als in East-Malling. Daarentegen gaf I m e t Macintosh even grote bomen als V, m e t Wealthy als I X . HILKENBÄUMER
(1942) constateerde, d a t de typen V, V I I , I X en X I onder vrij sterk
uiteenlopende groeiomstandigheden zich geheel overeenkomstig de ervaringen t e East-Malling gedroegen. Hoewel in geringere m a t e , was d a t
ook het geval m e t de typen I I , IV,X I I I en X V ;inverschillende combinaties isdespreiding over degroeikrachtgroepen echter aanzienlijk groter
dan bij de eerstgenoemde typen. Een zeer uiteenlopend gedrag vertoonden de typen I, X en X V I ,die slechts op éénproefveld en verder in
enkele gevallen een overeenkomstige groeikracht bezaten als in EastMalling.
Uit het bovenstaande mogen we wel concluderen, d a t de groei op
type I mêt minder zekerheid voorspeld kan worden d a n op enige andere
appelonderstam. H e t is de vraag of type I, zoals HATTON zegt, onder
minder gunstige groeiomstandigheden teverkiezen zouzijn boven type I I .
Behoorlijk regelmatig zijn detypen I I , IV,V, V I I , I X , X I , X I I , X I I I en
X V ; de overige typen nemen een tussenpositie in.
Behalve de groeikracht als zodanig, wordt daarmee ookde kroonvorm
van de entvariëteit beïnvloed door de onderstam. H e t is bekend, d a t de
zwakke en zeer zwakke onderstammen de kroon v a n de erop geënte
variëteit in het algemeen een meer dan normaal spreidende vorm geven,
terwijl de krachtige en zeer krachtige onderstammen een meer opgaande
groei veroorzaken. E e n vergelijking v a n appelbomen op I X m e t die op
X I I of X V I of v a n pruimen op de zwakke onderstam Common Mussel
met die op Myrobalaan B brengt d a t duidelijk aan het licht.
Ter illustratie v a n het gezegde vermelden we enige gegevens v a n
HILKENBÄUMER (1942) in tabel X I X . De kroonvorm is vermeld alsde
kroonindex, d. i. h e t quotiënt kroonhoogte : kroonbreedte.

Sprenger, Fruitteelt.
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TABEL

XIX

INVLOED VAN DE ONDERSTAM OP DE KROONVORM
Onderstam

Variëteit

Appel:
IX
II
IV
V
XI
XII
XVI

Cox'sOranje Pippin

Pruim:

Blauwe Kwets:

Czar

E m m y Leppermann

1.38
1.42

2.17
1.66

1-54
1-47

I-3I

1-54

1.40

Brussels
Myrobalaan
Common
Mussel

1.24
1.23

Goudreinette
0.99
1.08
1.13

i.21

1.20

1.24
1.32
1.30

1.07
1.03
1.08

i.os

Ontario
1.07
1-34
1-39
1.48
1.41
1.60
1.41

Duidelijk blijkt weer de ongelijke invloed der onderstammen op verschillende entvariëteiten. Bij de cijfers van de Goudreinette dient vermeld
t e worden, d a t het hier gedeeltelijk bomen betreft, die op minder gunstige
standplaatsen groeiden. Deze variëteit is daarvoor zeer gevoelig. De
kroonindexcijfers zijn dienovereenkomstig aan de lage kant. De kroonindex is vanzelfsprekend slechts een ruwe uitdrukking voor de kroonvorm. Hij geeft geen idee over de plaats van de grootste breedte, die
eveneens door de onderstam wordt beïnvloed.
De invloed v a n de onderstam op de kroonvorm is bij appel, pruim en
perzik reeds spoedig merkbaar ; bij peer en abrikoos in de regel niet. Op
latere leeftijd vervagen de verschillen in kroonvorm weer, vooral omdat
de steilere kronen gaan ombuigen door het gewicht van takken en
vruchten.
De groeikracht van de onderstam blijkt evenwel niet dê enige oorzaak
te zijn voor het. tot stand komen van een bepaalde kroonvorm. Een
zwakke onderstam, zoals Brussels voor pruimen, geeft een ongeveer
even steil opgaande, zij het dan ook kleinere, kroon als Myrobalaan B.
Hoewel men de reden(en) daarvan nog niet met zekerheid kent, is de
veronderstelling d a t een onderstam als Brussels een weinig economisch
gebruik m a a k t van het door de ent geproduceerde groeihormoon en eventueel van andere hormoonachtige stoffen niet ongegrond. Het bleek
reeds dat de invloed van de zwaartekracht groter is, n a a r m a t e de groeihormoonproductie toeneemt. Blijkbaar zet Brussels de ent aan tot een
grote groeihormoonproductie, doch levert deze onderstam niet voldoende
water en voedingsstoffen of bepaalde hormonen (bijv. caulocaline) aan
de ent. Onderstammen als Brussels leveren een goed voorbeeld van het
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Foto 2i. Goudreinette veredeld op (van links boven naar rechts beneden): S12, S2(
S6 en U2. (Deze tekens zijn nog voorlopige laboratoriumbenamingen)
(Foto ~L,ab. Tuinbouwplantenteelt.)
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feit d a t groeihormoonproductie en groeikracht (d.w.z. stengelontwikkeling) niet steeds geheel parallel lopen. Later zullen we zien, d a t hetzelfde
geldt voor groeikracht en wortelontwikkeling. Tot dusver hebben we de
stamlengte nog buiten beschouwing gelaten. Het zal echter duidelijk zijn,
dat deze een factor van betekenis wordt wanneer het groeihormoonverbruik in de stam (voor de diktegroei) groot is. Deze factor komt op
duidelijke wijze tot uiting bij de op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt geselecteerde hoogstamonderstammen, die de tussenveredeling met een stamvormer overbodig maken. In foto 21 zijn enige
7-jarige Goudreinette-bomen op deze onderstammen afgebeeld. De
bomen zijn even oud en werden in het voorjaar van 1939 geënt.
4. D e i n v l o e d v a n d e t u s s e n s t a m
Om verschillende redenen wordt in bepaalde gevallen tussen ent en
onderstam een tussenstam veredeld. Vroeger werd dat hoofdzakelijk
gedaan bij het kweken van hoogstambomen, omdat of de onderstam of
de ent geen behoorlijke stam kunnen maken. Sommige zaailingen en
enten vormen een bochtige, veel zijscheuten makende stam. Bij andere
overgroeien de wonden, gemaakt bij het verwijderen van zijtakken niet
mooi glad, waardoor de s t a m gemakkelijk geïnfecteerd kan worden door
wondparasi'eten. Om zo goed mogelijke bomen te kweken, ging men er toe
over om de stam te doen vormen door een variëteit, waarvan men met
zekerheid wist d a t zij inderdaad krachtige, rechte, gladde stammen
m a a k t . In verband met het feit, dat de bomen in weiland werden geplant
en „zo min mogelijk moesten kosten" wensten de kopers dikke stammen,
zodat de bomen niet aan een paal gezet behoefden te worden. Veelal
werden (en worden) daarvoor bij appels zoetvruchtige variëteiten gebruikt, b.v. Zoete Aagt. Bovendien bleek de ent vaak beter te groeien op
de stamvormer dan direct op de onderstam en ook werd de variabiliteit
in de groeikracht der onderstammen grotendeels geneutraliseerd.
Later werd de tussenstam ook toegepast bij onverdraagzame combinaties, bijv. bij peren op kwee. De tussenstam moet natuurlijk zowel
goed met de onderstam als met de ent vergroeien. In vele gevallen kan
men daardoor goede bomen verkrijgen. Zeer dikwijls gebruikt men daarvoor Beurré H a r d y ; andere geschikte variëteiten zijn Conseiller à la
Cour, Curé, Duchesse d'Angoulême en Beurré d'Amanlis.
Een derde reden, die in ons land weinig gegolden zal hebben, is dat ent
of onderstam geen voldoende winterharde stam vormt. Men gebruikt
d a n een zeer vorstresistente variëteit, die overigens ook andere goede
kwaliteiten bezit, en ent dan op de door de tussenstam gevormde
gesteltakken.
De geringe resistentie van de ent tegen bepaalde ziekten kan het noodzakelijk maken 'gebruik te maken v a n een tussenstam. In de U.S.A.
krijgt de stam van Grimes zeer gemakkelijk last van „collar rot". De
boomkwekerijen leveren daarom deze variëteit met een tussenstam van
Delicious, die bovendien een sterkere groei van de Grimes-ent veroorzaakt.
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tst?^,^; 3

3

FotO 22«.
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5

Foto 226.

6

De invloed van de tussenstam op de ontwikkeling van Transparent de Croncels.
Van links boven naar rechts beneden: TC, TC, TC, TC TC, TC
i x ' i x ' X l ï i x ' XII XII
IX IX XII
XII

Men heeft ook wel een tussenstam toegepast om b.v. zwak groeiende
perebomen te kunnen telen op plaatsen, waar de kwee-onderstam niet
goed en de peer juist buitengewoon krachtig groeit. Als onderstam wordt
dan een geschikte peren-variëteit gekozen, de groeiverzwakking wordt
verkregen door een kwee-tussenstam. Hetzelfde kan men bij appels ook
doen, door op een krachtige onderstam b.v. X I I , te enten met een
tussenstam van I X . Dergelijke combinaties werden beproefd op de
terreinen van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, met
Transparente de Croncels als 2 e veredeling (foto 22). Het bleek, dat de
groeiverzwakkende invloed onveranderd bleef of I X als onderstam, dan
wel als tussenstam werd gebruikt. Doordat de aantekeningen over 'deze
proef door de oorlogsomstandigheden verloren zijn gegaan, is het niet
mogelijk de grote groeiverschillen met cijfers aan te tonen. De foto's laten
echter voldoende de ontwikkeling der bomen zien. Dergelijke resultaten
werden ook verkregen door T U K E Y en B R A S E (1933), die bovendien
dezelfde invloed zagen wanneer I X als 2 e veredeling werd gebruikt. De
door hen onderzochte combinaties waren J o n a t h a n op I X op French
Crab, I X op J o n a t h a n op French Crab, en de op dezelfde wijze veredelde
appelvariëteit Tioga. Bij het onderzoek van een uitgebreid materiaal
bleek, dat bepaalde combinaties met tussenstam in een zekere volgorde
goede bomen leveren, terwijl combinaties bestaande uit dezelfde partners,
doch in andere volgorde, onbruikbaar waren.
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Algemeen wordt op een tussenstam geënt waar het variëteiten
betreft, die zelf niet in s t a a t zijn een goede kroon te vormen. Men laat de
tussenstam eerst de kroon vormen en pas dan wordt geënt met de gewenste variëteit. Een zeer bekend voorbeeld hiervan is het enten v a n
Present v a n Engeland b.v. op Bramley's Seedling. Ook bij zwakgroeiende
dessert-pruimen wordt het enten in de kroon op kwets of Reine Claude
wel te b a a t genomen.
Nu ziet men echter, d a t niet alle variëteiten als tussenstam zijn te
gebruiken, en ook, d a t een bepaalde tussenstam-soort in de ene combinatie wel, in de andere volstrekt niet voldoet. Tussenstammen v a n een
op zichzelf zwakgroeiende variëteit doen de ent soms zeer krachtig
groeien, terwijl een op zichzelf sterkgroeiende tussenstam een aanzienlijke
groeiverzwakking kan veroorzaken. Blijkbaar speelt niet alleen het vervoer der massa-bouwstoffen een rol, doch ook d a t der groeiregelende
stoffen. Daarnaast kan de tussenstam een beter of minder goed gebruik
maken van beide stofgroepen dan de ent. De door de tussenstam teweeggebrachte verschillen in de normale ent- en onderstamontwikkeling
zijn weer van kwantitatieve aard. Ook hier heeft men nog geen bewijzen
gevonden voor een specifieke beïnvloeding. De practische conclusie is,
dat het gedrag van een variëteit als tussenstam niet is te voorspellen,
doch d a t het uit de ervaring moet blijken.
De lengte van de tussenstam speelt een belangrijke rol ; de invloed is
sterker n a a r m a t e de lengte groter is. Dit is voor een deel te verklaren
door het met de cambiumactiviteit samenhangende groeihormoonverbruik.
G R U B B (1939) en ROGERS, c.s. (1939) hebben een uitvoerig onderzoek
ingesteld naar de werking van stamvormers, gedeeltelijk met de bedoeling om het hierboven daarover gezegde te controleren. G R U B B wijst er
nog op, d a t de mogelijkheid niet is uitgesloten, d a t de boomkweker wel
mooie bomen kan afleveren, doch dat deze zich in de boomgaard minder
goed ontwikkelen. Zo is Bramley's Seedling een uitstekende stamvormer
voor Cox-hoogstambomen in de boomkwekerij, later verzwakken de
bomen echter aanzienlijk. De fruitteler moet in zulke gevallen voor de
schade opkomen.
Om de veronderstelde nivellerende invloed van de tussenstam na te
gaan, werden als onderstam gekozen de typen I X en X I I (wel de alleruitersten!) en zaailingen (Z). Als stamvormers werden gebruikt Noir de
Vitry, Normanischer Cideiapfel en Gelber Trierer Weinapfel, hierna
a a n te duiden als NV, NC en TW. De tweede veredelingen waren Early
Victoria, (E. V.) die zeer gevoelig is gebleken voor de onderstam, en
Newton Wonder (N. W.), die vrijwel ongevoelig is voor de onderstam.
Er waren 25 bomen van elke combinatie. De 2 e entingen werden gemaakt
in voorjaar 1934. De proef werd afgesloten in 1937, toen een groot deel
der bomen werd gerooid voor het wortelonderzoek. Een aantal der daarbij
verkregen gegevens zijn opgenomen in tabel X X .
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TABEL

XX

D E INVLOED VAN TUSSENSTAMMEN OP 2e V E R E D E L I N G EN O N D E R S T A M (naar G R U B B (1939) en R O G E R S , C.S. (1939))

Tussenstam

Tussenstam
2e

vered.

onderstam

NV

NC

TW

= 2e

vered.

gem.
NVI NC
tussenst.

Opp. Stamdoorsnede in cm 2
EV

IX
XII

z
NW

IX
XII

z

NW

=

2e

vered.

gem.
tussenst.

gewicht 2 e veredeling in %

2.65 3.08 3 . l i j 2.12
5.91 5.62 6.50: 4.87
4.07 5.66 5.031 4.OI

1.09 1.17 1.16 O.69
2.75 2.59 2.99 2.01
1.71 2.64 2.13 1.75

3-71 4-59 4.01 2.88
4.96 5-49 5.35 3.84
4-27 5.46 5.76 3.60

I.67J 1.93 I.79 1.03
2.84 2.57 2.49 I.61
2.04 2.62 2.70 1.51
2 e veredeling/onderstam

gewicht onderstam in tv
EV

TW

IX
XII
Z

i.i
2.3
2.3

I.I

I.I

2.1
2.8

2.2
2.8

1.0
2.1
2.2

I.I
2.2
2.5

1.0
1.2
0.7

I.i
1.2
0.9

1.4
0.8

0.7
1.0
0.8

1.0
I.I
0.8

gem.

1.9

2.0

2.0

1.8

1.9

1.0

1.0

I.I

0.8

1.0

IX
XII
Z

1.0
1.4
1-9

I.I

1.4
1.9

0.9
1.7
1.8

0.8
1.2
1.5

0.9
1.4
1.7

1.7
1.8
1.0

1.7
1.9
1.4

2.0
1.5
1.5

1.3
1.3
1.0

1.7
1.6
1.2

gem.

1.4

1.5

1.S

1.2

1.3

1.5 j1.7

1.7 1 1.2

1.5

I.I

e

tussenstam/onderstam
EV

NW

IX
XII
Z

1.5
2.0
1.4

1-7
1.7
1.3

1.5
1.4
I.I

1.8

1 gem.

1.6

1.6

IX
XII
Z

1.6
2.0
1.5

gem.

1-7

2 veredeling + tussenstam/onderstam
2.6
2.8
2.1

1.3

1.6
1.7
1.3

2.5
3-2
2.1

2.8
2.9
2.2

2.6
2.8
1.9

2.5
2.1
2.1

1.3

1.4

1.5

2.6

2.6

2.4

2.2

1.8
I.I
1.2

1.2
1-3

1.7
1.6
1.3

3-3
3-8
2.5

3-5
3.0
2.6

3-2
2.8
2.6

3.7
3-3

I.I

2.4
2.0
1.4

2.4

3-4
32
2.5

j 1-4

1.2

1.9 .

1I-S

3 2

2.9

2.9

3.I

3.0

I.I

j 2.5

De resultaten tonen aan, dat de toegepaste tussenstammen zwaardere
kronen en dikkere stammen geven, waardoor de bomen sneller verkoopbaar zijn. Niet al te sterke verschillen tussen de onderstammen werden
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min of meer genivelleerd, vooral bij de Normanischer Ciderapfel k o m t
dit vrij sterk t o t uiting. Hoewel de verschillen tussen de bomen op I X
en X I I ,resp. zaailing niet worden opgeheven, worden ze door genoemde
tussenstam toch wel duidelijk verkleind. Nu behoeven in de practijk
zulke grote verschillen niet genivelleerd te worden, daar de onderstammen toch op zwaarte uitgezocht worden. Verder blijkt, d a t bomen
op I X naar verhouding meer worden gestimuleerd dan die opX I I .
De wortels verloren h u n eigen karakter in het geheel niet door de
tussenstaminvloed. Wel vertoonden ze met de diverse tussenstammen
kwantitatieve verschillen. Zo was b.v. het onderstamgewicht van de
combinaties N W / B / I X 60% groter.dan d a tdercombinaties N W / N W / I X .
De wortelstelsels v a n elke onderstam waren in elke grondsoort zeer
eenvormig. In leemgrond drongen zowel de wortels v a n I X als diev a n
X I I en de zaailingen t o t dezelfde diepte door. H e t is duidelijk, d a t een
zwakke groei veroorzakende onderstam niet altijd vlak behoeft t e
wortelen. Het type v a n het wortelstelsel geeft geen verklaring voor het
verzwakkende effect. Bij het opgraven werden de wortels op ± 45 cm
van des t a m afgestoken. Hierdoor bleef ongeveer dehelft v a nhet wortelsysteem in de bodem achter, waardoor de cijfers v a n de onderstam
gewichten verdubbeld, de resp. quotiënten feitelijk gehalveerd moeten
worden. Newton Wonder vormt reëel en relatief eenlichter wortelstelsel
dan Early Victoria. De tussenstammen werden duidelijk sterker indirect
door de onderstam, dan direct door de ent beïnvloed.
SWARBRICK, BLAIR en SINGH (1946) merken op, d a t een I X - t u s s e n s t a m

het wortelsysteem v a n zaailingen wel beïnvloedt, zowel kwantitatief als
kwalitatief. H e t wortelstelsel werd vooral gereduceerd. (Dit k o m t
overeen m e t de tussenstamproeven, die te Wageningen werden uitgevoerd. Bomen, waarin I X als onderstam of tussenstam was opgenomen, waaiden zeer spoedig scheef en moesten aan een paal worden
gezet). De I X - s t a m m e n vertoonden een sterkere diktegroei d a n de ent
of de onderstam. Type II als tussenstam veroorzaakte een sterkere
diktegroei v a nde ent en de onderstam was zelf het dunste gedeelte v a n
de boom. Type X I I I verdikt even sterk als de beide andere entpartners.
SWARBRICK, c.s., constateerden, d a t de vergroeiing tussen de I X tussenstam en de 2 e enting sterk gezwollen en zwak was, terwijl die
met de onderstam niet gezwollen en sterk was. Blijkbaar vergroeit I X
met demeeste gekweekte appelvariëteiten minder goed, doch vrij behoorlijk met zaailingen. Evenals T U K E Y en BRASE (1933) menen zij,d a t de
minder goede vergroeiing óf metdeent,ófm e tde onderstam — een der
belangrijkste redenen is voor het groeiverzwakkende effect v a n I X .
De conclusie, d a t de wortels geen kwalitatieve invloed ondergingen
van de tussenstam, noch v a n deentisinovereenstemming m e tde result a t e n v a n onderzoekingenv a n R O B E R T Sen SWARBRICK en R O B E R T S (I 927).

ROBERTS (1929, 1930, 1932) deelde detussenstammen naar h u n invloed
in 4 groepen in n.1. dominante, neutrale, intermediaire en onverdraagzame. Dominante tussenstammen, bijv. J o n a t h a n , Northern Spy,
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Wealthy en type I X , zouden een sterkere invloed op de onderstam
uitoefenen dan de 2 e enting; de wortels zouden typisch zijn voor de
tussenstam. Neutrale tussenstammen, bijv. Winesap en type X I I , zouden
de invloed v a n de 2 e enting op de onderstam niet opheffen; intermediaire, als Gravensteiner, type I en Mac Intosh, zijn noch zuiver
dominant noch zuiver neutraal. Een dominante tussenstam is evenwel
niet in elke combinatie 'dominarrt, een neutrale niet steeds neutraal. De
invloed van de tussenstam wordt mede bepaald door de onderstam en
de ent.
Hoewel de Engelse onderzoekers nooit zo'n vérgaande invloed van de
ent op de onderstam hebben kunnen constateren als ROBERTS en SWARBRICK, meent HATTON (1931) toch, dat het stamstukje, waarop bij de
gestandaardiseerde onderstammen wordt geënt, een zekere rol speelt,
die afwijkt van die van de wortels van de onderstam.
Om verschillende redenen moeten we wel tot de conclusie komen, d a t
de stam waarschijnlijk ook nog andere functies heeft te vervullen dan die
van transportkanaal en „étagère" voor bladeren, bloemen en vruchten.
T U K E Y en BRASE (1933) merken terecht o p : „The question is no longer
which one p a r t dominates the entire plant, since all have been shown
to have marked influence at one time or another. The rootstock may
be the limiting factor one time, the union another, and the cion top
another. The question is rather one of relation and degree between the
consorting parts. The combination and intergrading of these factors
determine the final result and give the „build-up" of a fruit p l a n t . " Die
functies zijn echter tot nu toe weinig of niet onderzocht. Uit een practisch zowel als uit een theoretisch oogpunt bezien is het noodzakelijk,
d a t daarom het tussenstam-onderzoek krachtig wordt voortgezet.
Het enten met een tussenstam vraagt extra werk en tijd, waardoor
de bomen duur worden. Het is daarom zeer gewenst, d a t het onderzoek
naar geschikte onderstammen nog wordt voortgezet. Voor stamvormeronderstammen is het probleem, althans gedeeltelijk, reeds opgelost.
5. D e o o r z a k e n v a n h e t g r o e i - v e r z w a k k e n d
b e p a a l d e onder- en t u s s e n s t a m m e n

effect

van

Herhaaldelijk werd reeds gewezen op bepaalde belangrijke factoren,
die aansprakelijk geacht mogen worden voor het groeiverzwakkend
effect van bepaalde onder- en tussenstammen. Het betrof eigenaardigheden bij de opname en dè gedeeltelijke verwerking van water en minerale voedingsstoffen, bij de „economie" van het verbruik van assimilaten
en groeiregelende stoffen en bij de vergroeiing met de entpartner(s). Bij de
bomen op X I I I waren er in dit opzicht geen noemenswaardige verschillen
tussen de ent en de onderstam, in tegenstelling tot die op I X .
Toch is de kwestie hiermede niet uitgeput. Ongetwijfeld speelt in
sommige gevallen ook de bouw van deze groeiverzwakkers een rol.
BEAKBANE en Mej. THOMPSON (1937) onderzochten de anatomische
structuur van enige appelonderstammen, o.a. V I I , V I I I en I X en kruisingen tussen V I I I en I X , alle geënt met Lane's Prince Albert. Zij
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vonden daarbij een negatieve correlatie tussen de verhouding phloëemxyleem en de groeikracht van de onderstam, d.w.z. de groeikracht is
sterker n a a r m a t e destengel meerxyleem dan phloëem bevat. (Tabel X X I ) .
TABEL

XXI

onderstam

phloëem
xyleem

Scheutgroei in
4 jaren in

VII
IX
Kruising 45
99

0.91
1.82
0.61
2.29

43-2
30.5
53-3
16.0

betrouwbaar
verschil

0.30

10.0

( P = 0.05)
De gevonden verschillen zijn alle wiskundig betrouwbaar; (het verschil
tussen V I I en 45 heeft slechts 1 op 20 kansen d a t het door toeval k a n
zijn ontstaan, bij de overige verschillen zijn die kansen nog kleiner). Ook
op andere wijze houdt de groeikracht verband met de anatomische bouw
van de onderstam, hetgeen uit tabel X X I I is af te lezen.
TABEL XXII

Onderstam

45
VII
IX
99

vezels
0/o
/
27.0
34-5
18.4
18.3

parenchym h o u t v a t e n
/o
%

mergstralen

levend/dood

28.8
24.2
34-8
30.0

21.9
16.5
6-5
4.9

22.3
24.8
40.4
46.8

1.0
1.0
3-1
3-5

7.0

4.2

6.0

0.94

betrouwb.
verschil
( P = 0.05)

3-5

De groeikracht is dus duidelijk positief gecorreleerd met het % vezels,
negatief met het % mergstralen. Bovendien bestaat de neiging, d a t
zwakgroeiende onderstammen minder vezels en minder houtvaten
bezitten dan de sterker groeiende.
Deze resultaten openen de mogelijkheid, om aan de hand van anatomisch onderzoek t e kunnen voorspellen of een onderstam krachtig of
zwak groeiend zal zijn.

156
6. D e i n v l o e d v a n d e o n d e r s t a m o p d e r e s i s t e n t i e t e g e n
z i e k t e n en p l a g e n
Omtrent de invloed v a n de onderstam op de vatbaarheid voor verschillende ziekten kan nog weinig worden gezegd. Indien men bedenkt,
d a t de vatbaarheid voor ziekten ook samenhangt met de voedingstoestand van de boom, waarbij grondsoort, bemesting, standplaats en
onderstam een rol spelen, zal men zeker zo'n invloed mogen verwachten.
Hetzelfde geldt ook voor in de kroon geplaatste enten van een andere
variëteit.
MOORE (1936) publiceerde gegevens over het verband tussen onderstam
en schürftgevoeligheid. Het bleek, dat de -bemesting daarbij een niet
onbelangrijke rol speelt en .dat de schurftaantasting op een bepaalde
onderstam zeer kan wisselen in verschillende jaren. Bomen v a n Worcester Pearmain op IV en I I I (welke laatste zeer weinig werden aangetast
bij bemesting op vroeger niet bemeste percelen) hadden de meeste aangetaste vruchten, zowel in 1929 als in 1930. Op de bemeste percelen kwamen
de bomen op VII en V het slechtst te voorschijn in 1930. In 1929 hadden
echter de bomen op V, bemest en niet bemest, het geringste percentage
aangetaste vruchten. Bramley's Seedling op X, die in 1929 het hoogste
percentage aangetaste vruchten gaf, bleek in 1930 juist het geringste
percentage te geven. In 1931 was de volgorde der onderstammen (van
geringe tot ernstige aantasting) met
Bramley's Seedling: II, I, V, VI, I I I , X, VII, IV
Worcester Pearmain: II, V, VI, I, IV, V I I , X , I I I .
Hieruit blijkt, zoals ook te verwachten is, dat de erfelijke aanleg v a n
de entvariëteit zelf ook een belangrijke rol speelt. Bij Cox Orange Pippin
was de volgorde nog weer anders. In 1932 verminderden de onderstammen I, II, V en VI de aantasting, door de typen I I I , IV, VII en X
werden ze versterkt, hetgeen overeenkomt met het beeld van 1931. Ook
in de volgende jaren viel deze tendens op te merken.
Het is in de praktijk gebleken dat verschillende peren, b.v. Louise
bonne d'Avranches en Juttepeer, op zaailing-onderstam veel sterker
aangetast worden door schurft dan op kwee.
In 1934 verzamelde MOORE ook gegevens over spuitschade aan de
vruchten v a n Bramley's Seedling door Bordeauxse pap. Deze bleek
ernstiger bij bomen op de N-percelen, dan op de onbemeste, de K- of de
NK-percelen. De onderstammen I, V en IV bleken de schade te vergroten. Reeds eerder was dit voor V ook gevonden bij Cox Orange
Pippin. MOORE wijst in dit verband op andere minder goede eigenschappen van V, n.1. het snel optreden van randjesziekte en de gevoeligheid voor late schurft van de ent.
H E P P N E R (1927) vermeldt, d a t vooral Bon Chrétien Williams geënt
op Pyrus serotina zeer te lijden heeft van „black end". Dit is een ziekte
van de vrucht, waarbij het kelkeinde zwart verkleurt en het vruchtvlees
dikwijls hard is. Daarentegen werd dit euvel niet geconstateerd bij
bomen op kwee of op zaailingen van cultuurvariëteiten.
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HILKENBÄUMER (1942) vond, dat Blauwe Kroos bij alle daarop
geënte perziken een gele bladkleuring veroorzaakt, bij pruimen en
abrikozen echter niet. In geen enkel geval kon hij verder enig verband
vinden tussen ziekten of beschadigingen v a n de ent en het t y p e onderstam. Hij is van mening, dat de onderstam geen directe invloed op de
ziekte-resistentie uitoefent. Voor een overdracht v a n de resistentie v a n
de onderstam op de ent is ook nog geen enkel steekhoudend bewijs geleverd. De kans bestaat wel, d a t de genetisch bepaalde vatbaarheid van
de ent voor ziekten tengevolge v a n een slechte voedingstoestand nog
duidelijker t o t uiting komt.
7. D e p e r i o d i c i t e i t v a n d e g r o e i
I n de voorafgaande paragrafen moest reeds herhaaldelijk^ worden
gewezen op het verband tussen de functies der verschillende delen v a n
de plant, zoals die in de loop v a n het seizoen op verschillende wijze t o t
uiting komen. Hier wordt dit verband nog verder omschreven, eensdeels
om daardoor een zo goed mogelijk overzicht te verkrijgen over het groeiverloop, anderdeels om de grondslag te leggen voor de behandeling van
de geslachtelijke ontwikkeling van de plant.
Als uitgangspunt kiezen we de onderzoekingen van H A R R I S (1929), die
de wortelademhaling naging in haar verband m e t de groei der bovenen ondergrondse delen van een aantal vruchtbomen, alle i-jarige
entingen, n.1.: appel: Delicious op eigen wortel; peer: Bon Chrétien
Williams op zaailing en op kwee, Beurré H a r d y op kwee ; kers: Bing op
Mazzard; en abrikoos op eigen wortel en op Myrobalaan.
Vlak voor het barsten der knoppen (voorjaar 1927) n a m de wortelademhaling toe, doch daalde vrij aanzienlijk bij het uitlopen. Bij het
toenemen van de groeisnelheid der scheuten en de daarmede gepaard
gaande vergroting van het bladoppervlak werd ook de wortelademhaling
steeds intensiever, t o t d a t deze vlak voor of juist bij het beëindigen v a n
de lengtegroei, omstreeks einde Juni—begin Juli, een maximale hoogte
had bereikt. De diktegroei ging door, meestal sneller dan voor die tijd,
de peren op kwee vormden een uitzondering. Hoe groter de cambiumactiviteit was, des te meer de intensiteit van de wortelademhaling daalde.
Toen de diktegroei minder ging worden — van de top naar de basis der
bomen,uitgezonderd bij de peren op kwee waarbij hij vrijwel overal gelijktijdig ophield — werd de wortelademhaling steeds sterker, waardoor deze
i n de laatste helft v a n September een tweede, vaak hoger m a x i m u m
d a n in Juni-Juli bereikte. De groei was toen geheel beëindigd. Na dit
tweede m a x i m u m n a m de wortelademhaling zeer sterk af, t o t d a t omstreeks Februari van het volgend jaar een minimum werd bereikt.
Gedurende de wintermaanden ging de lengtegroei der wortels ongestoord
verder, zelfs werden er toen in het algemeen veel meer nieuwe wortels
gevormd d a n in de overige m a a n d e n ; omstreeks Juni-Juli het minst.
De wortelgroei gaat door, zolang de grond niet bevroren is. In het voorjaar v a n 1928 openden zich ook een aantal bloemknoppen; de wortel-
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ademhaling werd toen niet geringer zoals bij het uitlopen der bladknoppen.
Een groot aantal onderzoekers heeft nagegaan welke fluctuaties de
chemische samenstelling van de plant in de loop van het groeiseizoen
vertoont. Wellicht een der belangrijkste redenen daarvoor was gelegen
in het feit, dat men het verband tussen de koolhydraat-stikstofverhouding en de geslachtelijke ontwikkeling van de plant nauwkeurig wenste
te kennen. Het is gebleken, dat het belang van dit quotiënt zeer is overschat. De betekenis der verschillende stikstofverbindingen is nog slechts
onvolkomen bekend. Het heeft hier daarom weinig zin om de chemische samenstelling van de plant in bijzonderheden te behandelen. Nu
zullen wij ons beperken t o t de belangrijkste koolhydraten (zie o. a.
SWARBRICK, 1927* en 1928*).
Wanneer in het voorjaar de groei begint, wordt het in xyleem en
phloëem van de stengel en wortel opgeslagen zetmeel geleidelijk aan
verbruikt voor de ontwikkeling der nieuwe organen. De reserves worden
vrij spoedig uitgeput tijdens de stormachtige groei. Inmiddels produceren
de bladeren de benodigde assimilaten in steeds groter hoeveelheden, totd a t de productie het verbruik overtreft. De wortels krijgen daardoor
steeds meer assimilaten toegevoerd, hetgeen stellig tot een verhoogde
ademhalingsintensiteit leidt. Ondanks de versterkte ademhaling zijn ze
echter niet in staat om toereikende hoeveelheden water en voedingsstoffen op te nemen of aan de stengel door te geven. Men kan zeggen, d a t
zij in weerwil van de krachtsinspanning toch niet veel meer presteren.
Bij het beëindigen van de lengtegroei wordt het overschot der assimilaten, hoewel deze nu in grote hoeveelheden worden verbruikt bij de
diktegroei, steeds groter, zodat deze in de vorm van zetmeel moeten
worden opgeslagen. Deze zetmeelophoping begint in de topeinden der
scheuten en gaat geleidelijk verder naar de basis. De suikers worden
vervoerd vanuit de bast naar het hout via de mergstralen. De dichtst
bij de bast gelegen mergstraalcellen worden het eerst gevuld met zetmeel,
daarna de meer naar binnen gelegen mergstraal-, houtparenchym- en
eventueel mergcellen. Pas wanneer deze xyleemcellen geen zetmeel meer
kunnen opnemen, vindt de zetmeelophoping plaats in de bast en bij
jonge scheuten in het schorsparenchym. Met deze accumulatie van
zetmeel in de bast houdt de afsluiting van de diktegroei gelijke tred,
t o t d a t tenslotte de fijnere wortels zijn bereikt.
De wortelademhaling neemt tijdens de groeiafsluiting steeds meer af,
hoewel het daarvoor benodigde materiaal in stijgende hoeveelheden ter
beschikking komt. Blijkbaar wordt dus het ademhalingsenzym-systeem
gedeeltelijk geblokkeerd.
Nu hebben we reeds eerder gezien, dat de ademhaling bevorderd wordt
door het uit de actieve eindmeristemen afkomstige groeihormoon. De
lengtegroei houdt op, omdat er geen groeihormoon en daarnaast wellicht
geen „caulocaline" meer wordt geproduceerd. Het merkwaardige is
echter, dat de zijknoppen niet gaan uitlopen, ook al moet nu de beheersende invloed van de eindknop zijn uitgeschakeld. Blijkbaar gaat de
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stopzetting v a n de groeihormoonproductie gepaard met het toenemen
van groeiremmende stoffen. H e t is zeer waarschijnlijk, d a t de knoppen
geen toevoer meer krijgen vandevoor hunactiviteit noodzakelijke biosstoffen.
Pas in de allerlaatste jaren zijn er deugdelijke bewijzen gebracht voor
het bestaan v a n zulke rem-stoffen, die t o t nu toe chemisch nauwverwant m e t het groeihormoon v a n de plant blijken te zijn, en ook door
enzymatische processen weer in groeihormoon kunnen worden omgezet
(o. a. LARSEN, 1939; GOODWIN, 1939; STEWART, 1939). Zij komen b.v. <n

grote hoeveelheden voor in vruchten enzaden. Deze remstoffen moeten
ook verantwoordelijk worden gesteld voor de afsluiting v a n de groei en
het afrijpen van „het hout"-. I ndelaatste jaren isgebleken, d a tde vorming v a ndiestoffen (ofh e tniet omzetten in groeihormonen) t e n zeerste
wordt beïnvloed door de duur v a n de dagelijkse lichtstraling, de photoperiode, waarover in devolgende paragraaf uitvoeriger wordt gesproken.
De gewassen, die in de verschillende breedte-zônes v a n de aarde
groeien, reageren op zeer uiteenlopende wijze op deze phbtoperiode. Die
uit onze streken eisen in het algemeen een lange dag,waarom ze langedag-(L.D.)-planten worden genoemd. Planten uit de meer Zuidelijke
gebieden vragen een korte dag, vandaar- h u n benaming korte-dag(K.D.)-planten. Een,en misschien welh e t belangrijkste, verschil tussen
de L.D.- en K.D.-planten is nu, d a t de eerstgenoemde alleen onder een
lange photoperiode de remstof vormen, de K.D.-planten alleen onder een
korte. Daardoor worden dusK.D.-planten niet onder eenlange, de L.D.planten niet onder eenkorte photoperiode door de werking v a n de remstof in h u n groei belemmerd.
Het „mechanisme" v a n de photoperiodieke invloed zetelt in de bladeren, diewanneer ze4à 6 weken oudzijn de remstof gaan produceren.
Hoe belangrijk de bladeren zijn voor de beëindiging v a nde groei enh e t
afrijpen blijkt wel, wanneer de bomen in de nazomer door schimmelziekten (schurft) of door insectenvreterij vrijwel worden ontbladerd.
Het voor de photoperiode gevoelige deel v a n de boom is d a n uitgeschakeld, hetgeen een zeer onvolkomen afrijping v a n h e t hout t o t gevolg
heeft.
De invloed v a nde remstof wordt, vooral bij laatrijpende soorten, voor
een belangrijk deel opgeheven door een zware vruchtdracht, waardoor
de bomen door eenvroeg invallende winter vorstschade kunnen oplopen.
Blijkbaar wordt de remstof nog een tijd lang afgebroken, zodat de
vruchten zich verder kunnen ontwikkelen. Tenslotte wordt ook h u n
ademhalingsenzymsysteem geblokkeerd, omdat de remstof de overhand
krijgt, waardoor de groeihormoon-productie ophoudt, hetgeen de v r u c h t
doet vallen. Zolang de vruchten echter m e t h u n groeihormoonproductie
voortgaan, belemmeren zijdeafremming v a nde cambiumactiviteit.
Daarnaast wordt de afrijping vertraagd, wanneer de bomen door h u n
erfelijke aanleg lang doorgroeien, (K.D.-planten onder een lange photoperiode), zoals bepaalde notebomen en Steenvruchtigen als abrikoos eri
amandel, of wanneer ze door t e gunstige omstandigheden als warm,
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regenachtig weer of door verkeerde cultuurmaatregelen, als onvoldoende
ontwatering, te late of te zware bemesting of te sterke snoei, tot een lang
aanhoudende groei worden geprikkeld.
De bladeren kunnen tenslotte hun assimilaten, o. w. de remstof, niet
meer afvoeren en raken daarmede overvuld. H u n eiwitverbindingen,
waaronder ook het chlorophyl, worden door enzymen gesplitst, waarna
de vrijkomende aminozuren naar de twijgen worden getransporteerd.
De afscheidingslaag aan de basis van de steel komt tot volledige ontwikkeling en met de bladval wordt het groeiseizoen afgesloten.
Sommigen menen wel, d a t de bladval en de groeiafsluiting ongeveer
identiek met elkaar zijnf Dit is echter niet juist, want HILKENBÄUMER
(1942) vond, d a t appelbomen op X I I ongeveer gelijktijdig met die op VII
hun blad laten vallen, hoewel zij hun groei veel later afsluiten.
De bomen zijn nu van het voorrust-stadium, dat begon kort na de
afsluiting van de lengtegroei en eindigde met die van de cambiumactiviteit, in het stadium van de diepe rust gekomen, waarin ze niet tot
uitlopen gebracht kunnen worden. De enzymactiviteit heeft haar minim u m bereikt. Door de inwerking v a n de betrekkelijk lage temperaturen
van het late najaar en h e t begin van de winter kunnen de enzymen echter
geleidelijk aan de remstof onwerkzaam maken, waardoor ze zelf in hun
activiteit steeds minder worden belemmerd.
Geleidelijk aan bereiken de bomen het stadium van de narust, waarin
ze wel kunnen uitlopen, doch daarin worden verhinderd door de lage
Wintertemperaturen. Dit blijkt uit het feit, dat wanneer kersetakken
worden afgesneden op St. Barbara (4 December), zij bij kamertemperat u u r in de Kerstdagen bloeien. De diepe rust wordt echter lang niet bij
alle vruchtboomsoorten zo spoedig beëindigd. De Pitvruchtigen lopen
dan ook vrij veel later uit dan de Steenvruchtigen. Ook wordt de diepe
rust niet in alle takken en in al de knoppen aan eenzelfde t a k van een
boom gelijktijdig verbroken. Naarmate een t a k in het afgelopen groeiseizoen langer doorgroeide dan de andere takken, vereisen zijn knoppen
een langduriger inwerking van de lage temperaturen. De verschillen
tussen t a k k e n van 40 cm en korter zijn gewoonlijk zeer klein, die tussen
de grotere takken kunnen vrij aanzienlijk worden. Vandaar dat zij zich
in het vervolg tot op zekere hoogte autonoom gedragen.
De bomen zijn beschermd tegen de invloed van schadelijke temperaturen, doordat een belangrijk deel v a n het zetmeel in suikers wordt
omgezet. Hierdoor wordt de osmotische waarde der cellen vergroot,
hetgeen de door de droge winterlucht veroorzaakte uitdroging aanzienlijk
beperkt.
Van hoe groot belang de inwerking van de koude is, blijkt uit het feit,
d a t een groot deel der knoppen niet uitloopt in gebieden, waar niet
tenminste 50 à 60 dagen voorkomen met een temperatuur van 5 0 C of
lager (CHANDLER, 1942). In de fruitteeltgebieden m e t warme winters,
zoals Californie en Zuid-Afrika, ondervindt men daarvan groot financieel
nadeel. In ons land is de wintertemperatuur altijd voldoende laag en de
winterzon veroorzaakt in dit opzicht geen schade. Een bedekte lucht of
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mistig weer zijn in de genoemde landen millioenen w a a r d ! Omnog niet
geheel verklaarbare redenen worden de suikers, welker concentratie
omstreeks midden J a n u a r i een m a x i m u m bereikt, vanaf die tijd weer
geleidelijk a a nin zetmeel omgezet.
Zodra de temperatuur voldoende is gestegen, kunnen de bomen dus
weer uitlopen. Dewortels hervatten de opname v a nwater en voedingsstoffen en persen deze m e t kracht in de houtvaten, waardoor zij de
knoppen kunnen bereiken. Daar worden ze verbruikt voor de opbouw
v a n nieuwe cellen envoor de celstrekking. De knoppen hervatten de groeihormoonproductie, de reserve-voedingsstoffen worden in de omgekeerde
volgorde, als waarin zewerden gedeponeerd, weer afgevoerd en verbruikt
voor de ontwikkeling v a n de uitbottende organen.
Wanneer men zich een voorstelling wil maken van de wisselende wortelactiviteit kan men haar vergelijken met een man, d J e een zware k a r moet
duwen. H e topgang komen kost moeite, daarna gaat h e t gemakkelijker.
Bij een hoogte gekomen, wordt het duwen steeds zwaarder t o t d a t de
m a n hijgend moet stilstaan omweer opverhaal t e komen.
H e t is HITCHCOCK en ZIMMERMANN (1943) gebleken, d a t h e t uitlopen

der bomen k a n worden vertraagd door bespuitingen m e t groeistof in
hoge concentraties inhetvoorafgaande jaar. Appel, peer, pruim en kers
werden bespoten op 21 Juli, 20 Augustus en 17 September m e t oplossingen v a nh e t kaliumzout v a n naphthylazijnzuur in concentraties v a n
resp. 0.02, 0.04 en0.08 % , zeer veel sterker dusd a ntoegepast bijde late
val-bestrijding. Perzik en pruim reageerden sterker d a nde kers, terwijl
de appel h e t minst gevoelig bleek t e zijn. H e t tijdstip der bespuitingen
was van grote betekenis, want bijdekers bijv. bleek de0.02 %-oplossing
in Juli eenongeveer even groot effect t e hebben alsde0.04 %-oplossing
in Augustus of de 0.08 %-oplossing in September. Ookhier bleken de
bloemknoppen eerder open te gaan d a n de bladknoppen. Wanneer d e
groeistofpreparaten goedkoper geproduceerd kunnen worden, k a n wellicht h u n toepassing ter uitstelling v a n het uitlopen grote betekenis
verkrijgen, daar de kans op nachtvorstschade erdoor wordt beperkt.
HITCHCOCK en ZIMMERMAN constateerden een uitstel v a n enkele dagen

tot 2 à 3 weken, afhankelijk v a n soort en variëteit, h e t tijdstip v a n
behandeling endeconcentratie van degebruikte oplossing 1 .
SWARBRICK (1927) constateerde, d a t het uitlopen der vruchtbomen
beïnvloed wordt door het ringen, vooral door de tijd waarop d a t is
geschied. Takken, die in de eerste week v a n J u n i '25 waren geringd,
hadden veel bloemknoppen gevormd. Deze gingen in h e t volgende jaar
meer d a n 2 weken vroeger open d a n de weinige bloemknoppen a a nd e
ongeringde takken. Bijde bladknoppen viel in dit opzicht geen verschil
te constateren. E e n geheel ander effect had het ringen n a eind Juli.
De geringde takken hadden geen bloemknoppen gevormd, bovendien
liepen h u nknoppen in delente v a n'26minstens 10 à 14 dagen later uit
dan diea a n geringde takken.
1
Intussen blijkt uit andere onderzoekingen, dat deze vertraging lang niet altijd even
grootisendatzij o.a. afhangt van devariëteit, degebruiktestof en de concentratiedaarvan.
Sprenger, Fruitteelt.
11
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Een met een ringwond overeenkomstig effect vertoont de gebrekkige
vergroeiing van ent en onderstam. Uit de proeven van HILKENBÄUMER
(1942), waarover later nog wordt gesproken, bleek de afrijping bij onverdraagzame entpartners onvoldoende te hebben plaats gevonden.
Bovendien wordt in zulke gevallen nooit die winterhardheid bereikt in
het narust-stadium als bij verdraagzame combinaties. De discontinuïteit
van het phloëem bij ringwond en gebrekkige vergroeiing belemmert het
groeihormoon- en remstof-vervoer. De callusgroei en cambiumactiviteit
worden dientengevolge veel later gestaakt dan in de gevallen, waarin
een dergelijke discontinuïteit niet bestaat.
Bij het ouder worden van de boom wordt de afstand tussen de knoppen
en het wortelsysteem steeds groter. Het duurt daardoor in elk voorjaar
steeds langer, voor het cambium overal zijn activiteit hervat. Daardoor
wordt tenslotte een toestand bereikt, dat het transportweefsel niet meer
toereikend is om de boom nog groter te doen worden. De stamdikte
neemt elk jaar steeds minder toe, de scheuten groeien steeds langzamer
en worden steeds korter.
Om verschillende redenen moeten we aannemen, dat de remstof steeds
minder wordt afgebroken gedurende de rustperioden. Daardoor wordt elk
jaar spoediger de concentratie bereikt waarbij de groeistilstand begint.
Vooral de in grote aantallen gevormde vruchten produceren jaarlijks
belangrijke hoeveelheden remstof. De bladeren bereiken een steeds
afnemende grootte. De wortels voeren steeds minder water en voedingsstoffen aan, waardoor ook het vervoer der assimilaten en hormonen in
stijgende m a t e wordt belemmerd. Nadat de boom aanvankelijk nog veel
bloemknoppen vormde,- doch reeds steeds minder vruchten tot rijping
kon brengen, lopen de knoppen tenslotte niet meer uit en de dood volgt
door de „physiologische uitputting", het resultaat van een toenemende
droogte-toestand ( W E N T , 1942).
Deze uitputting begint echter reeds veel vroeger, hetgeen in de fruitpractijk welbekend is. Takgedeelten raken „afgedragen" en men snoeit
ze af. Door het snoeien komen meer water en voedingsstoffen ter beschikking van de resterende takken, bovendien worden daardoor een aantal
remstof „Jeservoirs" uitgeschakeld. Hoe ouder de boom wordt, hoe meer
hij gesnoeid moet worden om „de groei er in te houden". Stellig kan de
levensduur daar aanzienlijk mee worden verlengd.
De groeiperiodiciteit der bomen wordt tot op zekere hoogte ook door
de onderstam beïnvloed. HATTON en G R U B B (1926) vonden, d a t verschillende appelvariëteiten op V I I I vroeger uitlopen dan op X I I I . Er
bestaat echter geen direct verband tussen het begin der vegetatieperiode
van de ongeënte onderstam en de ent. Zo constateerde HATTON bij
pruimen, dat de Myrobalaan als zelfstandige plant vroeg uitloopt, doch
de op deze onderstam geënte variëteiten vertonen een vertraagde knopwerking in het voorjaar. Daarentegen veroorzaakt Pershore, die zelf laat
uitloopt, een vroeger begin van de vegetatieperiode der daarop geënte
variëteiten. Bij peren op kwee is de invloed op het uitlopen zeer gering,
bij perzik op pruim zeer duidelijk.
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Krachtige onderstammen brengen de ent tot een langer voortgezette
groei (groeihormoonproductie) in het najaar. Daardoor begint de rustperiode niet alleen later, maar ze d u u r t ook langer. Deze onderstaminvloed komt bij eenzelfde combinatie niet in alle jaren even sterk t ö t
uiting. Ook dit hangt samen m e t de beëindiging van de groei in het
•voorafgaande seizoen, die afhankelijk is van de dan heersende klimaatsomstandigheden, de gegeven bemesting etc. Valt deze vroeg, dan vertragen krachtige onderstammen het uitlopen niet; bij een lang voortdurende groei is de vervroeging door zwakke onderstammen minder
duidelijk. Door deze complicaties is het voorlopig nog niet goed mogelijk
een practisch gebruik te maken van deze onderstaminvloeden. Bovendien
worden lang niet alle entvariëteiten op dezelfde wijze beïnvloed door
eenzelfde onderstam. Sommige variëteiten vertonen op verschillende
onderstammen in dit opzicht vrijwel geen onderscheid.
Appelvariëteiten op zwakke onderstammen als I X sluiten hun groei
vroeger af dan op sterkere als II, V en VII, en die weer vroeger dan
bomen op de krachtigste onderstammen als X I I , X I I I of X V I . H e t
verschil tussen bomen op I X en X I I I bedraagt ± 2 weken ( R A O en
B E R R Y , 1940). Bij pruimen valt hetzelfde waar te nemen, hier zijn de
onderstammen Common Mussel en Myrobalaan de uitersten ( H I L K E N BÄUMER, 1942).

8. D e w i n t e r h a r d h e i d
Hoewel de vorstschade aan vruchtbomen in ons land lang niet die
betekenis heeft als in gebieden met een ongunstig klimaat, als Middenen Oost-Europa, Canada en de Noordelijkste der Verenigde Staten, is zij
toch wel van dien aard, d a t wij er hier enige aandacht aan moeten
schenken.
H e t is gebleken, d a t de winterhardheid ten nauwste samenhangt m e t
de afrijping: zij is groter, n a a r m a t e de afrijping meer compleet heeft
plaats gevonden. H e t is practisch onmogelijk om in ons land vruchtsoorten uit Zuidelijker streken in de volle grond te telen, omdat deze
onder de voor hen lange photoperiode te lang doorgroeien en daardoor
niet tijdig afrijpen.
Verschillende bij ons gekweekte vruchtboomvariëteiten zijn ook niet
bestand tegen strenge koude, bijv. Cox's Orange Pippin, Bon Chrétien
Williams, Doyenné du Comice. Naar verhouding zeer resistent zijn bijv.
Yellow Transparent, Comtesse de Paris en Beurré H a r d y .
De scheuten van de meeste vruchtbomen, uitgezonderd een aantal
notenvariëteiten, worden door temperaturen v a n — 6° t o t — io° C ,nog
niet geschaad wanneer ze in het voorruststadium zijn gekomen. In het
diepe of middenrust-stadium kunnen ze nog lagere temperaturen doorstaan, doch nog niet zo lage als in de eerste helft van de narust. In verband met de wijze van beëindiging van de diktegroei ishet basale gedeelte,
vooral v a n hoogstambomen en in het algemeen de onderstam (voor
zover de vorst in de grond dringt) een der teerste delen van de boom.
Bij takken, die niet rondom bezet zijn met bladeren of bebladerde
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scheuten, eindigt de cambiumactiviteit het laatst aan de minder bebladerde zijde. Zulke takken worden het eerst aan de basis v a n die zijde
beschadigd : bij opgaande t a k k e n dus boven, bij min of meer horizontale
takken onder de oksel. Het cambium en de knoppen zijn in het begin
van de voorrust het teerst, doch later in de regel het sterkst. Veelal treedt
vorstschade het eerst op in het phloëem, in ernstige gevallen ook in het
jongste xyleem, het laatst in het cambium. Wanneer de knoppen en het
cambium onbeschadigd zijn gebleven en in het voorjaar een voldoende
activiteit kunnen ontplooien, kan door de vorming van nieuwe vaatbundelelementen de in phloëem en xyleem ontstane schade spoedig
worden hersteld. Naarmate de bomen verder in het narust-stadium
komen, neemt de winterhardheid af. Dit kan zeer schadelijke gevolgen
hebben voor soorten, welker diepe rust reeds spoedig wordt verbroken,
bijv. perziken. H u n knoppen worden door laatinvallende vorst of langdurige winters vaak gedood of zeer ernstig beschadigd.
De vorstresistentie ondergaat tot op zekere hoogte de wederzijdse
invloed van ent en onderstam. Vooral in Duitsland, waar de vorst der
strenge winters van '38/'39, '39/'40 en '42/'43 in verschillende gebieden
een schrikwekkend aantal bomen heeft gedood, heeft men de invloed
der gestandaardiseerde onderstammen nauwkeurig kunnen nagaan. Bij
bevriezingsproeven, uitgevoerd door SCHWECHTEN (1935), is gebleken,
d a t van de onveredelde appelonderstammen de typen X V I en I X het
meest, de typen II en X I het minst resistent waren, terwijl de typen IV
en V een tussenpositie innamen. Common Mussel bleek van de onderzochte pruimenonderstammen het sterkst, Brussels en Ackermann het
teerst, Gele en Blauwe Kroos stonden daar tussen in.
HILKENBÄUMER (1940) constateerde aan een zeer omvangrijke hoeveelheid jonge appelbomen, d a t die op type X V I in de winter van '39/'40
veel sterker waren beschadigd (vorstplaten) dan op I X , I, II, IV, V en X I .
De onderstammen zelf hadden niet geleden. De standplaats bleek geen
rol van betekenis te hebben gespeeld, behalve in uitgesproken ongunstige
situaties; dan werd het effect van de onderstammen echter ook geheel
overvleugeld. Verder bleken i-jarige veredelingen minder geleden te
hebben dan oudere bomen. Peren op kwee hadden in de kwekerij een veel
geringere schade opgelopen dan peren op zaailingonderstammen. Zwakke
groei veroorzakende onderstammen als I X bij appel, kwee bij peer,
Common Mussel bij pruim, brengen een vroege afsluiting van de groei en
een daarmee gepaard gaande vroege afrijping teweeg.
L O E W E L en SCHUBERT (1931) vonden eveneens bij appels op XVI de
grootste, op I X practisch geen, op V, I I , IV en X I I I een middelmatige en
op X I vrij grote vorstschade. Bij pruimen constateerden ze een slechts
geringe en onregelmatige invloed der onderstammen op de vorstresistentie.
Bij oude bomen constateerde HILKENBÄUMER (1942), d a t onverdraagzaamheid een verminderde vorstresistentie met zich mee brengt. Zo
hadden de met kwee verdraagzame Nordhäuser Winterforelle en Josephine de Malines 47—53 % beschadigde bomen, de daarmee onver-
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draagzame Beurré Alexander Lucas en Bon Chrétien Williams 68—70 % ,
dus ongeveer 20 % meer. De vorstresistentie wordt bij zulke combinaties
aanzienlijk vergroot door het enten op een tussenstam v a n Beurré
Hardy of Le Curé. Direct geënt op kwee A waren gemiddeld van
49-5 %> m e t een tussenstam van ± 6 cm lengte van 22 % der bomen de
onderstam beschadigd, het geringste aantal van alle kwee-typen-combinaties. Gemiddeld waren op 3 proefvelden 47 tot 70 % der entvariëteiten,-en 46 tot 84 % der kweeonderstammen beschadigd in de winter
van '38—'39. De verschillende kweetypen vertoonden grote verschillen
in vorstresistentie.
Bij pruimen werd eveneens een verminderde vorstresistentie bij onverdraagzame combinaties waargenomen. Het zou van belangkunnen zijn om
ook hierbij enting met een tussenstam toe te passen. Intussen zijn niet alle
tussenstammen even geschikt. Hoewel eenaantal variëteiten eengoede vergroeiing kan geven,zijnzedoorhun genetischeaanlegnietvoldoende vorsthard, bij appels bijv. Reinette de Coulon en Eng. Winter Goudpearmain.
In de winter van '28—'29 zijn veel appelbomen met een tussenstam
van een dier variëteiten in Duitsland bevroren. H e t is noodzakelijk, d a t
de tussenstam evenals de onderstam voldoende wordt geremd door de
entvariëteit, zodat hij op tijd kan afrijpen. H e t is daardoor vrij moeilijk
om een universeel toepasbare tussenstam te vinden. MANEY (1937) vond,
dat de appelvariëteiten Hibernal en Virginia Crab l|et best geschikt
waren, daar ze met een groot aantal variëteiten uitstekende, lang levende
bomen vormen. Hibernal vormt een mooie stam, groeit gezond en
krachtig, de kroon van de entvariëteit wordt, wanneer zaailing als onderstam' wordt gebruikt, groot en breed spreidend. Virginia Crab geeft een
meer pyramidale kroon. In verband met het risico,- d a t de oksels vorstschade oplopen, ent men in Amerika op de door de 1- à 2-jarige tussenstam gevormde gesteltakken, op 18 tot 30 cm van hun basis.
In Rusland wordt de Antonowka veel gebruikt als tussenstam voor
gevoelige appelvariëteiten als Cox's Orange Pippin, Goudreinette,
J o n a t h a n en Engelse Winter Goudpearmain. In tegenstelling tot de
direct op de onderstam geënte combinaties doorstaan ze met tussenstammen als Antonowka temperaturen van — 42 0 C zonder schade.
9. De w o n d h e l i n g
Elke aan een levende plant toegebrachte verwonding veroorzaakt
bepaalde reacties in de beschadigde, doch ook in de op grotere of kleinere
afstand van het wondvlak gelegen "cellen. Deze reacties zijn afhankelijk
van de aard van de verwonding en van de beschadigde weefsels, de
physiologische toestand en de genetische aanleg van de plant en de
uitwendige omstandigheden. Deze laatste spelen bij de genezing v a n
wonden een belangrijke rol; zo bijv. de luchtvochtigheid in verband m e t
het uitdrogen; de neerslag in verband met wondinfectie door bacteriën
en schimmels; de temperatuur in verband met de snelheid van het
genezingsproces en de kans op uitdroging van de wond.
Aangezien er in de fruitteelt veel wonden opzettelijk worden gemaakt,
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bijv. bij het snoeien en enten, en er anderzijds wonden ontstaan als
gevolg van vreterij door insecten en zoogdieren, steken en zuigen door
bepaalde insecten (bijv. bloedluis, wantsen), van aantasting door diverse
schimmels, o. a. kanker), van klimaatsomstandigheden (storm, vorst,
hitte, hagel) en van andere oorzaken, bijv. de inwerking van sommige
ziektenbestrijdingsmiddelen, is het noodzakelijk, dat wij in het hierna
volgende gedeelte het verloop van de wondhelingsprocessen, in vele
gevallen zuivere groeiprocessen, iets nader bezien.
Ie. De a f s l u i t i n g d e r w o n d e n
De eerste reactie, die na elke verwonding volgt is de afsluiting van het
wondvlak tegen de buitenlucht. Bij parenchymatische weefsels is die
reeds spoedig, dikwijls binnen 3 dagen voltooid. De in de directe omgeving
van het wondvlak onder de dode en afstervende cellen liggende intercellulaire holten worden opgevuld met een vetachtige substantie, suberine, die de levende cellen in deze zone geheel insluit. Hierdoor ontstaat
een ononderbroken laag, die de onderliggende, gezonde cellen tegen
verdere beschadiging beschermt. Deze suberinelaag is zeer moeilijk doordringbaar voor water en daarin opgeloste stoffen; ook biedt zij tamelijk
goed weerstand aan bacteriën en schimmels. Bij vruchten duidt men
deze suberine-vorming aan als roest.
Het suberine ontstaat door chemische omzettingen van zetmeel, vetzuren
en aromatische verbindingen. Deze omzettingen worden veroorzaakt door de
werking van enzymen. Zodra deze enzymen niet meer „normaal" kunnen
functionneren, hetgeen o. a. het geval is bij rijpe vruchten, wordt er dus ook
geen suberine-laag meer gevormd.
2e. H e t v e r l o o p d e r w o n d a f s l u i t i n g
In de regel zijn de verwondingen van ernstiger aard dan de bovengenoemde, omdat daarbij ook dieperliggende en andere dan parenchymatische weefsels worden getroffen. Wanneer bijv. een tak is ingesnoeid, ligt ook het xyleem bloot. Dit bevat betrekkelijk weinig levende
cellen, zodat daar geen aaneensluitende suberine-laag gevormd kan
worden. Het verloop der wondafsluiting in deze gevallen werd o. a. onderzocht door SWARBRICK (1926) aan 4- tot 6-jarige appel- en pruimentakken, die op de plaats waar zij ongeveer 20 m m dik waren, werden
ingesnoeid. Maandelijks werd een zeker aantal takken gesnoeid en van
de reeds voorhanden series een monster onderzocht. De in J u n i tot en
met Augustus gesnoeide takken bevatten vrij grote hoeveelheden zetmeel
in hun mergstraal- en houtparenchymcellen. Dit begint 10 dagen na de
snoei over een diepte van 3 tot 15 m m onder het wondvlak te verdwijnen
en na 2 à 4 weken is het geheel omgezet. Gelijktijdig ontstaat er in de
mergstraalcellen een eigenaardige, visceuse, gele substantie, die geen
gelijkenis vertoont met suberine. Deze stof wordt vervoerd naar de houtvaten en tracheïden in de zetmeelvrije zone en wordt daar omgezet in
het bruinachtige, zeer harde en voor water ondoordringbare wondgom,
dat de celholten verstopt.
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Afhankelijk van de wijze waarop de wond is ontstaan, vindt de wondgomafzetting plaats. Wanneer de tak dwars op de lengterichting is afgesneden, blijkt zij in het bastweefsel dicht onder het wondvlak doch naar
het midden van de t a k dieper t e geschieden. Bij een schuinstaand wondvlak wordt de wondgomlaag in het algemeen dichter bij het oppervlak
en evenwijdig daaraan afgezet.
Bij jonge takken wordt het wondgom veel dichter onder het wondvlak
gevormd dan bij oudere takken en bovendien in sterkere m a t e . Hierdoor
hebben jongere takken ook veel minder te lijden van wondinfectie. H e t
blijkt dus, d a t het in het algemeen aanbeveling verdient om de snoei
zodanig uit te voeren, dat deze beperkt kan blijven tot de jongere takken
en ook om deze enigszins schuin af t e snijden, waartoe men bij het
gebruik van een snoeimes wel gedwongen wordt.
3e. De p e r i o d e d e r w o n d h e l i n g
De na September ingesnoeide takken worden niet zo snel en bovendien
ook niet zo doeltreffend afgesloten, hetgeen toegeschreven moet worden
aan het met de rusttoestand der bomen samenhangende langzame
verloop der enzymatische omzettingsprocessen. De volledige afsluiting
begint pas in het volgende voorjaar (in de laatste helft van Mei) en is
dan in 4 tot 6 weken voltooid. Bij takken, die tussen October en Maart
ingesnoeid worden, blijven de wonden open tot in het»volgende voorjaar.
Hoe vroeger in de rustperiode de bomen worden gesnoeid, des te groter
is dus ook de kans op wondinfectie (loodglans !) en op indroging en vorstschade.
De Pit- en Steenvruchtigen kunnen hun wonden goed afsluiten door
middel van de wondgomlaag, de schutlaag, de walnoot echter niet.
waardoor verwondingen bij deze boomsoort ernstige gevolgen kunnen
hebben. Het bedekken der wonden met een kankerverf of een ander
afsluitmiddel, dat goed dient te hechten, dient in zo'n geval steeds te
geschieden.
Ook bij ringwonden is de wondgomvorming in hoge m a t e afhankelijk
v a n het tijdstip van verwonding (SWARBRICK, 1927). Zij is zeer gering
tijdens het ruststadium en bereikt haar maximum in het begin van J u n i .
H e t wondgom wordt in de houtvaten en tracheïden afgezet t o t ongeveer
x
Jim m dieper dan de eigenlijke verwonding van het xyleem, dat bij het
ringen altijd iets wordt beschadigd. Hierdoor wordt ongeveer 40 % v a n
het in het voorafgaande jaar gevormde xyleem buiten werking gesteld.
Door afdekking v a n de wond wordt de wondgomvorming aanzienlijk
beperkt, evenals dat bij snoeiwonden het geval is.
Hoe belangrijk de vorming v a n de schutlaag voor de afsluiting v a n
het wondvlak ook moge zijn, van een eigenlijke wondheling kan men
daarbij toch niet spreken. Deze k o m t pas tot stand door de vorming v a n
het wondweefsel of callus, waarbij het wondvlak overgroeid en ingesloten
wordt. H e t callus kan ontstaan door deling van parenchym-cellen in
phloëem en schors (cortex), doch bijna altijd heeft het langs de wondranden blootgelegde cambium het belangrijkste aandeel in de callus-

168
vorming. De cambiumcellen in deze omgeving produceren veel parenchym-cellen, bij zijdelingse wonden vooral aan de bovenzijde van de
wond. In de aan de buitenlucht grenzende cellen van het callus o n t s t a a t
een kurkcambium, dat naar de buitenkant kurkweefsel en naar de binnenzijde dikwijls veel parenchym vormt. Op de plaats waar het callus der
tegenover elkaar liggende wondranden bijeenkomt, groeit dit samen,
waardoor de overgroeiing wordt voltooid.
De afhankelijkheid v a n de callusontwikkeling v a n de cambiumactiviteit komt op verschillende wijzen tot uiting. Zo bijv. in de positie
v a n de wond en de tijd v a n de verwonding. Het zal duidelijk zijn, d a t de
callusontwikkeling aan onbebladerde takstompen veel geringer moet zijn
dan op plaatsen, waar aan het cambium grote hoeveelheden voedingsstoffen en hormonen worden toegevoerd. (De hoeveelheid van het als
gevolg van de verwonding gevormde wondhormoon is zeer waarschijnlijk
in het algemeen niet voldoende voor de totale overgroeiing van het
wondvlak.) Wanneer het dus noodzakelijk is een t a k af te zagen, dan
dient dit zodanig t e geschieden, dat het t e vormen wondvlak in een zo
gunstig mogelijke positie ten aanzien van de voedselstroom komt te
liggen, d.w.z. bij zijdelingse .wonden zo dicht mogelijk tegen de grotere,
dragende tak, bij dwarse wonden zo kort mogelijk boven een krachtige
knop of een zijscheut; vooral bij de dwarse wonden dient men bedacht te
zijn op het gevaar van indroging, hetgeen kan worden gekeerd door de
wonden met een afdekmiddel af te sluiten van de buitenlucht. Voor het
overgroeien van een grote wond wordt uiteraard een grotere callusvorming vereist dan voor dat van een kleine wond, hetgeen in de regel
tevens betekent, d a t de wondheling langer duurt naarmate de wond
groter is. Nu is het callus een vrij gemakkelijk kwetsbaar weefsel, hetgeen
wel blijkt uit het feit, d a t het onder de inwerking van lage temperaturen
dikwijls insterft, vooral wanneer het door het late tijdstip van verwonding
nog niet is uitgerijpt. De practische conclusie van dit alles is dus, dat de
snoeiwonden zo klein mogelijk gemaakt, terwijl door ongewilde oorzaken
ontstane wonden door bij- en uitsnijden of zagen verkleind en/of in een
gunstiger positie gebracht dienen te worden.
De periode, waarin de wondheling het snelst verloopt, valt in de
maanden met de grootste cambium-activiteit, dus vanaf einde Mei t o t
in Augustus. Voor en na die periode duurt het overgroeiingsproces
langer; bij wonden, die in October worden gemaakt tot wel 7 m a a n d e n
langer dan bij even grote wonden, die in Mei worden toegebracht
(MARSHALL, 1931). Gedeeltelijk moet deze langzame wondheling worden
toegeschreven aan het plaatselijk insterven van het callus, vooral op
plaatsen waar zich regenwater kan verzamelen (vorstgevaar, kans op
wondinfectie). Hieruit zou men dus de conclusie kunnen trekken, dat de
beste tijd voor de snoei in de zomermaanden ligt, ook al in verband met
de geringere kans op infectie door loodgla'ns. De zomersnoei heeft echter
een aantal niet te onderschatten bezwaren, waarvan de ongunstige
invloed op de bloemknopaanleg en -ontwikkeling en de vermindering v a n
de vorstresistentie (niet uitgerijpte scheuten) wel de voornaamste zijn.
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Het snoeien direct na de pluk is allerminst aan te bevelen; de bomen
verkeren dan in hun diepe rust, tijdens welke zowel de schutlaagvorming
als de callusontwikkeling minimaal zijn. E r bestaan dus met recht
ernstige bezwaren tegen de uitspraak, dat men moet snoeien zolang het
mes scherp is, d.w.z. wanneer het zo uitkomt. Deze helaas nog niet geheel
afgedankte opvatting houdt geen rekening met het feit, d a t de fruitgewassen een zekere periodiciteit in hun levensprocessen vertonen.
Gelet op de physiologische toestand der bomen en de mogelijkheid van
practische uitvoering van de snoei, is de periode van Februari tot April
nog het best te achten. De grotere kans op wondinfectie is in de genoemde voorjaarsperiode slechts van geringe betekenis, indien de grotere
wonden direct worden afgedekt m e t kankerverf; de kleinere wonden
worden voldoende beschermd door de voorjaarsbespuitingen, wanneer
deze zo spoedig mogelijk na het snoeien worden uitgevoerd.
Om begrijpelijke redenen verloopt de wondheling het gunstigst bij
gezonde, goed gevoede bomen. Naast de directe wondbehandeling is het
daarom noodzakelijk de voedingstoestand der bomen op het juiste peil
te houden door goede bemesting en grondbehandeling. Wonden aan
verzwakte, kwijnende bomen genezen langzaam en worden ook gemakkelijker geïnfecteerd, vooral indien zij laat in het groeiseizoen zijn ontstaan.
§ 6.

D E GESLACHTELIJKE ONTWIKKELING VAN D E PLANT

Vroeg of laat sluit de plant haar ongeslachtelijke ontwikkeling af en
vangt dan haar geslachtelijke ontwikkeling aan. In deze § zullen we ons
bezig houden met de omstandigheden, die deze overgang en de daarop
volgende stadia mogelijk maken en met de verschijnselen die zich bij hun
uitwerking voordoen.
Gewoonlijk wordt de generatieve ontwikkeling betiteld als vruchtbaarheid, hetgeen strikt genomen niet juist is, daar hiermede alleen de
periode vanaf de bestuiving tot en met de rijping kan worden aangeduid.
In de practijk van land- en tuinbouw verstaat men onder „vruchtbaarheid" het voortbrengen van een zo groot mogelijke hoeveelheid
marktwaardige vruchten per p l a n t ; als deze overblijvend is, zoals de
vruchtbomen, verlangt men bovendien, d a t de opbrengst jaarlijks cons t a n t is. Men bedoelt dus de regelmatige productiviteit Hoewel de economische k a n t van de vruchtbaarheid het allerbelangrijkst is voor de
fruitteler, zullen we ons bij deze bespreking toch hoofdzakelijk bezig
houden met de physiologische achtergrond.
Vruchtbaarheid is, in de physiologische betekenis, een verzamelbegrip
voor de haar bepalende factoren, n.1.:
a. de bloembaarheid, die o m v a t :
de intrede in het geslachtelijke stadium,
de bloemknopaanleg en -ontwikkeling,
de reductiedeling, de daarop volgende
vorming van geslachtscellen en
de bloei; en
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b. de vruchtbaarheid in engere zin, die via
de bestuiving,
de bevruchting,
de vruchtzetting,
de groei en
de rijping van de vrucht
wordt afgesloten met de vruchtrijpheid.
Geen enkele der genoemde factoren kan in het algemeen overgeslagen
worden zonder de vruchtbaarheid onmogelijk te maken. In bepaalde
gevallen ontwikkelt zich een zaadloze vrucht zonder voorafgaande
bevruchting (parthenocarpie), bij een aantal planten behoeft de bloem
zich niet te openen om bestuiving mogelijk te maken (cleistogamie), doch
dit zijn uitzonderingen op de regel.
Na de behandeling van bloem- en vruchtbaarheid zal aan het einde van
dit hoofdstuk nog bezien worden welke gevolgen de geslachtelijke ontwikkeling heeft voor het voortbestaan van de plant.
a. De bloembaarheid
I. D e i n t r e d e i n h e t g e s l a c h t e l i j k e s t a d i u m
Wanneer de plant van de ongeslachtelijke in de geslachtelijke phase
v a n haar ontwikkelingscyclus is gekomen, is zij bloembaar geworden.
Hiermede wordt bedoeld, dat zij in staat is bloemprimordia te vormen
en die tot verdere ontwikkeling te brengen. De bloembaarheid wordt
besloten met de bloei, waarbij de tot volledige wasdom gekomen, dus
bloeirijpe, bloemen zich hebben geopend.
De overgang van de ongeslachtelijke in de geslachtelijke ontwikkelingsphase is een der belangwekkendste momenten in het leven v a n de plant,
waaraan, na de onderzoekingen van SACHS en K L E B S in het einde van de
vorige en het begin van deze eeuw, steeds meer aandacht is geschonken.
Ie. De o u d e r d o m s t h e o r i e
De resultaten van deze onderzoekingen deden de onjuistheid zien
van de opvatting die tot die tijd werd gehuldigd, d a t de ontwikkelingscyclus van de plant uitsluitend beheerst zou worden door de erfelijk vastgelegde periodiciteit. Deze zou niet te beïnvloeden zijn door de uitwendige omstandigheden en zij zou de oorzaak zijn, d a t de bloembaarheid op een voor elke plantensoort vaststaande leeftijd noodzakelijkerwijze moet intreden. Deze opvatting vond steun in het feit dat vruchtbomen (op zaailing) gewoonlijk voor het eerst bloeien op 10 à 20-, larix
en linde op 25 à 30-, eik en iep op 40 à 60-jarige leeftijd.
Men meende dus, dat de tijd net zogoed een ontwikkelingsfactor was als het
licht of de zuurstof, hetgeen uiteraard niet juist is. De tijdsfactor is slechts
inzoverre van belang, dat zij onder gegeven omstandigheden de veranderingen
kwantitatief bepaalt. Kwalitatieve veranderingen, zoals de intrede van de
bloembaarheid, kunnen echter niet aan de tijdsduur worden toegeschreven,
daar deze als zodanig geen agens is.
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2e. D e h y p o t h e s e d e r b l o e m v o r m e n d e s t o f f e n
SACHS (1880) k w a m tot de conclusie, d a t vorming en vorm v a n de
plant niet alleen bepaald worden door haar erfelijke aanleg, m a a r ook
door de uitwendige omstandigheden. Onder h u n invloed zou de plant
orgaanvormende stoffen produceren. Deze stoffen zijn „
niet de
gehele stofmassa (eiwitstoffen, koolhydraten, vetten, kleurstoffen, etc.)
,
waaruit een volwassen bloem of zelfs een jonge knop bestaat. Doch ik neem
aan, dat er uiterst geringe hoeveelheden van een of verschillende substanties
(chemische verbindingen) in de bladeren ontstaan, die bewerken, dat de bovendien naar de vegetatiepunten stromende, algemeen bekende bouwstoffen de
vormen van bloemen aannemen. Deze bloemvormende 'stoffen kunnen,
evenals fermenten, op grotere massa's plastische stoffen inwerken, terwijl hun
eigen hoeveelheid buitengewoon klein is." SACHS toonde aan, dat vooral de
kleur en de sterkte van het licht van grote betekenis zijn voor de productie
v a n deze orgaan(bloem-)vorrhendè stoffen.
3e. De k o o l h y d r a a t - t h e o r i e
SACHS' hypothese m a a k t e evenwel geen opgang, doch ondervond veel
tegenstand van tijdgenoten en latere onderzoekers. Men kon niet aannemen, d a t de onbekende stoffen, die zeker wel in zeer geringe hoeveelheden gevormd moesten worden (want anders had men ze toch wel leren
kennen), zo'n geweldige activiteit konden ontplooien. Beter kon men zich
verenigen m e t een vroegere opvatting van SACHS, dat koolhydraten de
rol van bloem- en vruchtbaarheidsbepalende stoffen zouden spelen.
De bloembaarheid zou intreden, zodra de koolhydraten een zekere concentratie hadden bereikt. Later werden bepaalde koolhydraten als
bloembaarheidsstof aangewezen. Zo meende L O E W (1905), dat een
bepaalde minimum-concentratie aan suikers in het celsap vereist was
voor de intrede v a n de bloembaarheid. In een latere publicatie (1927)
acht hij, zoals ook SACHS dat vroeger had gedaan, het bereiken van een
zekere phosphaatconcentratie v a n belang voor dit proces. SACHS had al
gezegd, dat dit phosphaatoverwicht over de andere asbestanddelen bij
overigens uiterst ongunstige, zowel als bij complete voeding van de plant
t o t stand kon komen. Deze opvatting heeft hij echter niet experimenteel
bewezen.
Vooral de resultaten v a n het ringen en insnoeren v a n stammen en
takken van vruchtbomen leidden tot de gedachte, d a t de koolhydraten
v a n overwegend belang moesten zijn voor de bloembaarheid. De dikwijls
•waarneembare vergrote bloei (en vruchtopbrengst) werd toegeschreven
aan de koolhydraatophoping boven ringwond of insnoering. Daar jonge,
krachtig groeiende bomen ook veel koolhydraten vormen en toch niet
tot bloei komen, meende men, dat de koolhydraten in het groeiproces
verbruikt zouden worden en dat daardoor de bloemknopvorming geen
plaats kon vinden. Met andere woorden : groei en vruchtbaarheid zouden
antagonisten zijn. Wanneer men de groei op de een of andere wijze zou
kunnen belemmeren, zou het mogelijk moeten zijn de boom tot vrucht-
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baarheid te dwingen. Verschillende maatregelen werden aanbevolen om
tot dit doel te geraken, bijv. wortelsnoei, verplanten, takken breken of
draaien.
4e. D e k o o l h y d r a a t - s t i k s t o f t h e o r i e
De betekenis der koolhydraten bleek echter overschat te zijn. Zij
werd tot bescheidener proporties teruggebracht toen K L E B S (verschillende publicaties van 1903 tot 1918) zei, dat niet de werkelijke, doch de
tot die der stikstofverbindingen in verhouding staande concentratie der
koolhydraten doorslaggevend was voor de intrede van de bloembaarheid.
H e t licht zou hierop in zoverre invloed uitoefenen, als het een relatief
overschot a a n koolhydraten ten opzichte van de anorganische, vooral
stikstofhoudende, verbindingen teweeg zou brengen.
De chemische analyses, door K L E B S uitgevoerd, waren echter"te gering
in getal en konden, daar hun opzet minder gelukkig was, onmogelijk zo'n
gevolgtrekking rechtvaardigen. Bovendien beschouwde K L E B S alleen de
kwantitatieve zijde van de bloemknopvorming, waardoor hij niet tot de
kern van de zaak kon doordringen.
Het is evenwel de grote verdienste van K L E B S , dat hij op zeer overtuigende wijze heeft aangetoond, hoe zeer de uitwendige omstandigheden
de gehele ontwikkeling v a n de plant beïnvloeden, hoe elke combinatie
van milieu-factoren een bepaalde modificatie van de plant teweegbrengt
in samenwerking met en als reactie v a n haar erfelijke factoren.
De „koolhydraat-stikstof"-hypothese v a n K L E B S is op grote schaal
zonder verdere verificatie toegepast om de gedragingen van de plant te
«verklaren. Bloeibevordering door wortelsnoei zou berusten op een verminderde opname van water en minerale voedingsstoffen, hetgeen tot
een verminderd koolhydraatverbruik zou leiden. De, in verhouding tot
de stikstofverbindingen steeds meer toenemende, koolhydraten zouden
de plant t o t bloembaarheid brengen. Evenzo werd het, niet altijd waarneembare, effect van ringen en insnoeien teruggebracht op de verhoogde
koolhydraat-stikstofverhouding, omdat de afvoer der assimilaten n a a r
s t a m en wortels wordt belemmerd.
Een groot aantal onderzoekers heeft het verband tussen de koolhydraat-stikstofverhouding en de vruchtbaarheid bestudeerd. Van grote
betekenis is daarbij het werk geweest van KRAUS en KRAYBILL (1918),
die een viertal vruchtbaarheidsklassen formuleerden.
Deze klassen waren als volgt:
I. Hoewel een overvloedige hoeveelheid water en minerale voedingsstoffen, nitraten ingesloten, ter beschikking staan, wordt de groei
door een onvoldoende koolhydraat-voorraad verzwakt en de
planten zijn onvruchtbaar. De koolhydraat-stikstofverhouding
is laag.
II. Overvloedige voorziening met water en minerale voedingsstoffen
(vooral nitraten), gepaard gaande met een grote koolhydraatvoorraad, doet de plant sterk groeien. Een overschot aan kool-
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hydraten kan niet ontstaan; de koolhydraat-stikstofverhouding
blijft laag, de plant onvruchtbaar.
III. Een tot de koolhydraten relatieve vermindering van de nitraten
doet een ophoping van de eerste ontstaan. De planten groeien
matig en zijn vruchtbaar. Het koolhydraat-stikstof-quotiënt
stijgt.
IV. Een verdere vermindering der nitraten doet ook zonder toename
der koolhydraten het koolhydraat-stikstofquotiënt nog verder
stijgen, waardoor groei en bloei onderdrukt worden. Stikstof is de
beperkende factor.
Hoewel hun uitspraken berustten op de resultaten van een groot aantal
analyses, k a n men er bij nadere beschouwing slechts een beperkte waarde
aan toekennen, omdat de proeftechniek daarvoor te onvolkomen is
geweest.
Er werden geen analyses verricht vóór de bloemknopvorming; ten tijde
van de analyse waren de (tomaten-)planten in volle bloei of droegen ze reeds
vruchten. Geen enkele proefserie en geen enkele analyse is vergelijkbaar, daar
de planten steeds onder wisselende omstandigheden werden gekweekt en de
analyses nu eens van afzonderlijke plantendelen dan weer van degehele plant
werden gemaakt. De bespreking van verschillende, in de fruitteelt toegepaste
maatregelen, zoalssnoeien en ringen berust niet op proefnemingen.
De koolhydraat-stikstof-hypothese gaf een aannemelijke verklaring
van de invloed van de bemesting (vooral met stikstof) en van andere
cultuurmaatregelen als het snoeien, wortelsnoeien, ringen, insnijden en
takbuigen. De fruitteler kon vaak „voorspellen", wat het gevolg zou zijn
v a n een bepaalde behandeling zijner bomen. Hierdoor verkreeg zij een
zeer grote waarde voor de opvoering van de fruitteelt.
Na KRAUS en KRAYBILL hebben vele onderzoekers, voornamelijk in de
Verenigde Staten, nauwkeurige analyses verricht. Men t r a c h t t e de
gunstigste verhouding te ontdekken tussen de koolhydraatfracties en de
stikstoffracties en vond daarbij de meest uiteenlopende correlaties, bijv.
tussen zetmeel en de totale stikstofverbindingen (HOOKER, 1920, 1922,
1924), tussen de totale koolhydraten en de totale stikstofverbindingen
(KRAYBILL C.S., 1925), tussen verschillende koolhydraten en de onoplosbare stikstofverbindingen (POTTER en PHILLIPS, 1930). Bomen v a n
dezelfde variëteit met eenzelfde koolhydraat-stikstof-quotiënt bloeiden
en droegen vrucht, wanneer ze in een grasmat, doch niet wanneer ze in
zwartgehouden grond stonden.
Men was op een dood spoor gekomen. Wel t r a c h t t e n sommigen
(o. a. K O B E L , 1937), een verklaring te vinden voor de onbemoedigende
onregelmatigheden, maar men kwam er niet verder mee.
K O B E L geeft in zijn Lehrbuch des Obstbaues (1931) een diepgaande
bespreking v a n de koolhydraat-stikstof-theorie, die hij besluit m e t een
theoretische beschouwing. Deze wordt geïllustreerd met een model,
waarvan fig. 38 een iets nader uitgewerkte afbeelding geeft. Op de X-as
is het stikstofgehalte, op de Y-as het koolhydraatgehalte en op de Z-as
de bloemvormingssterkte afgezet. De lijnen in het X ^ - v l a k , uitgaand
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Fig. 38. Grafische voorstelling van de koolhydraatstikstof-theorie naai KOBBL. 193
(Iets veranderd.)

van de oorsprong O, geven elk een bepaald koolhydraat-stikstofquotiënt
weer. Op de, op deze quotiënt-lijnen staande loodlijnen isdegroottevan d e
bloemknop-aanleg afgezet. Het door de toppen dezer loodlijnen a a n gebrachte vlak geeft de bloemvorming bij elk bepaald koolhydraat- en
stikstofgehalte aan. Volgens de theorie is bloemknopvorming slechts
mogelijk boven een minimaal koolhydraat-gehalte en een minimaal
stikstofgehalte, hetgeen in de afbeelding tot uiting komt, doordat het
„bloemvormingsvlak" in het X Y-vlak binnen 2, resp. aan de X - en Y-as
evenwijdige, lijnen ligt. Verder is er een minimum-quotiënt beneden hetwelk, en een maximum-quotiënt boven hetwelk bloemvorming uitgesloten is. Het bloemvormingsvlak is in het X Y-vlak dus nog verder ingesloten door 2 door het p u n t Ogaande lijnen a en b, die resp. het minimale
en het maximale quotiënt weergeven. Het subminimale koolhydraatgebied is aangeduid met het cijfer I, het subminimale quotiënt-gebied
met het cijfer II, het bloemvormingsvlak met het cijfer I I I , het subminimale stikstofgebied met het cijfer IV, welke cijfers corresponderen
met de 4 klassen van K R A U S en K R A Y B I L L .

In de gebieden I en IV zijn gedeelten geharceerd; hier zijn de koolhydraat-stikstofverhoudingen
op zichzelf gunstig, doch in gebied I belemmert het koolhydraatgebrek, in gebied IV het stikstofgebrek de bloemknopaanleg.
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Afgezien v a n enige tegenstrijdigheden 1 brengt K O B E L ' S beschouwing
van de koolhydraatstikstoftheorie, die naar zijn zeggen daaruit de laatste
consequenties trekt, de volgende ernstige tekortkomingen v a n deze
theorie aan het licht:
I n tegenstelling t o t de verwachting d a t bloemknopaanleg pas
mogelijk wordt na overschrijding van een bepaald koolhydraatstikstofquotiënt blijkt, d a t dit in werkelijkheid het geval is na
overschrijding van zeer veel „bepaalde" quotiënten.
Bij elk der vele quotiënten, waarbij bloemknopaanleg mogelijk
moet zijn, ook bij het zgn. optimale quotiënt, gebeurt dit soms niet
en soms wel, ongeacht de omstandigheid dat noch de koolhydraten,
noch de stikstofverbindingen in het absolute minimum zijn. Ook
loopt de sterkte van de bloemknop-aanleg bij elk quotiënt zeer
sterk uiteen.
Hiermee wordt de onmacht v a n de koolhydraat-stikstoftheorie om een
verklaring te geven van de oorzaak van de bloemknopaanleg aangetoond.
K O B E L , een der belangrijkste voorstanders der theorie spreekt eigenlijk
hetzelfde oordeel uit in het volgende citaat:
„Eine scharfe mathematische Fassung dieser Beziehungen wird im
übrigen auf experimenteller Grundlage schwerlich erreichbar sein;
denn es ist versuchstechnisch so gut wie ausgeschlossen, alle anderen
Faktoren, welche für die Blütenbildung irgendwie von Bedeutung
sind, konstant zu halten, und wir müssen froh sein, wenn wir uns
über den wichtigsten Teil dieser Beziehungen eine einigermassen
zutreffende Vorstellung machen können."
Die andere factoren zijn o. a. het kalium- en phosphorgehalte op welker
betekenis reeds door enige auteurs werd gewezen. De invloed v a n deze
beide stoffen in verband met koolhydraten, stikstofverbindingen, e t c ,
op het begin v a n de bloemknopaanleg is echter vrijwel niet onderzocht.
De koolhydraat-stikstoftheorie schiet ook geheel tekort bij de verklaring v a n het wisselende succes van de stikstofbemesting en andere
cultuurmaatregelen als ringen, beschaduwing op verschillende tijden van
het jaar. Vele onderzoekers constateerden, dat al deze maatregelen (in de
gevallen dat zij de bloemknopaanleg kunnen bevorderen) slechts effectief
zijn tot ongeveer begin J u n i , doch niet daarna. Zij bergt tevens het
gevaar in zich, dat haar aanhangers zich laten verleiden tot voor de
groei en de levensduur der bomen schadelijke handelingen.
1
KOBEL is van mening, dat er geen optimaal koolhydraatgehalte bestaat, doch wel een
optimaal stikstofgehalte. Iets verder zegt hij echter, dat er geen aanwijzingen zouden
bestaan voor de veronderstelling dat er een optimaal stikstofgehalte voorkomt bij een
koolhydraat-stikstofquotiënt waarbij bloemvorming plaats kan vinden. Zowel de koolhydraten als de stikstofverbindingen kunnen dan toenemen, totdat de opslagcapaciteit der
weefsels geheel is benut.
Het doet verder hoogst eigenaardig aan, dat volgens het model van KOBEL bij door een
relatief stikstofoverschot ongunstiger wordende quotiënten steeds meer stikstof nodig is
om meer bloemvorming te verkrijgen! Hetzelfde geldt voor de koolhydraten, waarvan
steeds meer nodig is naarmate er een relatief koolhydraatoverschot ontstaat. Wat deze
laatste opmerkingen betreft, is KOBEL'S model stellig in strijd met de koolhydraatstikstoftheorie.
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5e. D e p h o t o p e r i o d i c i t e i t
Enige jaren na de publicatie v a n KRAUS en KRAYBILL ontdekten
GARNER en ALLARD (1920) de grote rol,diede duur der dagelijkse lichtstraling, de photoperiode, speelt bij het tot stand komen v a n de bloembaarheid. Zijvonden, d a t er planten zijn dieeenlange photoperiode (met
een minimum van ongeveer 12 uur) nodig hebben om bloembaar t e
worden, een tweede groep vereist een korte photoperiode (met een
m a x i m u m v a n ongeveer 12 uur), terwijl eenderde groep zowel onder een
korte als onder een lange photoperiode t o t bloemknopvorming overgaat.
Deze groepen worden resp. aangeduid als lange dag- (L.D.-), korte dag(K.D.-) en dag-neutrale (N.D.-) planten. Een lange-dag-plant wordt niet
bloembaar onder een korte, een korte-dag-plant niet onder een lange
photoperiode.
Het is begrijpelijk, d a t menhet effect v a n de photoperiode t r a c h t t e te
verklaren met behulp v a n de koolhydraat-stikstof-hypothese. Één der
belangrijkste bijdragen leverden hiervoor A R T H U R , G U T H R I E en N E W E L L

(1930), die echter geen enkel verband konden constateren tussen het
koolhydraat-stikstofgehalte en de intrede van de bloembaarheid. Op
h u n uitgebreide en zorgvuldig opgezette proeven m e t L.D.- en K.D.TABEL X X I I I

Lichtdosering

Bloembare planten
natuurlijke daglengte
19 uur licht+ 5 u u r
donker
24 u u rlicht+ 24u u r
donker
natuurlijke daglengte
+ 8u u r bijverlichting
idem
Vegetatieve planten
natuurlijke daglengte
idem
7 uur licht-f- 17 uur
donker
idem
natuurlijke daglengte,
(i.p.v. in grond, in
zand gekweekt)

Leeftijd
bij analyse
in dagen

Totaal
Totaal
koolhydrastikstof
in
ten in %
% van het
van het
droogdrooggewicht
gewicht

Koolhydraat
stikstofverhoudingsgetal

51

9.67

4.91

1.9

40

21.90

2.87

7.6

M

IO.19

5.63

1.9

15
44

7-47
7.87

5-92
5-72

1-3
1.4

31
51

10.70
12.69

5-72
5-99

1-9
2.6

40
54

10.SS
8-95

5-88
6.33

1.8
1.4

46

21.23

2.77

7-7
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planten, wisselende licht- en nitraatdoseringen, kunnen we hier niet
nader ingaan. Deresultaten v a nmet radijs uitgevoerde proeven worden
ter illustratie in tabel X X I I I weergegeven.
Hieruit blijkt duidelijk, d a t planten m e t eenzelfde koolhydraatstikstof-verhoudingsgetal bloeiden of niet bloeiden, alnaar gelang ze a a n
lange of korte photoperioden werden blootgesteld. Overeenkomstige
resultaten werden verkregen door K N O D E L (1936), M U R N E E K (O.a. 1937)
en anderen.
Deze onderzoekers merkten ookop,d a t L.D.-planten onder een korte
photoperiode minder groeien d a nonder eenlange; toch wordt de bloembaarheid door de korte photoperiode niet bevorderd. Degeringere groei
van L.D.-planten onder een korte photoperiode komt het sprekendst
tot uiting wanneer deplanten onder delange photoperiode gedurende de
tijd, diezij langer bestraald worden, een lichtdosering krijgen die totaal
onvoldoende is voor de assimilatie. Bij een gelijke assimilatieperiode
blijven deplanten onder dekorte photoperiode toch kleiner!
Wanneer oudere, vegetatief gebleven planten eenvoor de bloembaarheid gunstige photoperiode ontvangen, vindt de bloemknopaanleg dikwijls reeds natwee of drie dagen plaats (o. a. HAMNER en BONNER, 1938).
In dietijd komt er echter geen belangrijke wijziging in het koolhydraatstikstofquotiënt t o t stand.
Zo dit quotiënt nogenige betekenis mocht hebben voor de bloembaarheid, d a nisdie toch niet groot. De veranderingen indegehalten derkoolhydraten en stikstofverbindingen zijn hetgevolg en niet deoorzaak v a n
de intrede v a n de bloembaarheid.
Gunstige photoperioden bewerken dusde bloembaarheid, maar welke
processen worden ernu onder h u ninvloed in deplant op gang gebracht,
die er toe leiden, d a t de bloemknopaanleg gaat beginnen? W a a r en
wanneer enhoe worden zedoor deplant ontvangen? Deze envele andere
vragen vroegen omeenverklaring. Helaas ishet onderzoek opdit gebied
nog lang niet zover gevorderd als op het gebied v a n de groei.
De eerste belangrijke gegevens voor de beantwoording der bovengenoemde vragen werden verkregen door de Nederlanders K U Y P E R en
W I E R S U M (1936) en de Russen T S J A J L A C H J A N (1936 e.1.) en MOSJKOV

(1936 e.1.). Door middel v a n entproeven konden deze onderzoekers aantonen, d a t de prikkel voor bloemknopaanleg overgebracht wordt vanuit
de a a n een gunstige photoperiode blootgestelde bebladerde onderstam
(of ent) naar de ontbladerde ent(of onderstam). Wij zullen ditmeteen
enkel voorbeeld illustreren.
In éénder eerste experimenten m a a k t e TSJAJLACHJAN (1936) gebruik
van Perilla Nankinensis, een veel op Coleus gelijkende K.D.-plant die
i n de omgeving v a n Moskou niet k a nbloeien, omdat de dagen daarvoor
te lang zijn. Inons land wordt zij verkocht als bladplant, die inhet najaar
bij voldoend hoge temperaturen bloeit. Deze planten werden gekweekt
onder lange en korte photoperioden. De eerste serie m a a k t e een zeer
groot, doch zuiver vegetatief gewas, de tweede serie vormde reeds snel
Sprenger, Fruitteelt.
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bloemknoppen en bleef veel kleiner. TSJAJLACHJAN gebruikte nu een
aantal „lange-dag"-planten als onderstam en entte daarop toppen v a n
andere „lange-dag"-planten. Na 5 dagen, toen de vergroeiing voldoende
was gevorderd, werden deze veredelingen in twee groepen ingedeeld.
De eerste groep werd als voorheen blootgesteld aan lange photoperioden ;
de planten van deze groep onderscheidden zich dus alleen van normale
„lange^dag"-planten door de enting. De tweede serie werd als volgt
behandeld: de enten kregen lange, de bebladerde onderstammen korte
dag (van 10 uren). Twintig dagen na het begin van de gewijzigde photoperiode begonnen deze „korte-dag"-onderstammen bloemscheuten te
vertonen, die nog 9 dagen later bloeiden. Bij een gedeelte der planten v a n
de tweede serie werden deze bloemscheuten weggenomen bij het verschijnen. De enten op deze onderstammen vormden nu bloemscheuten,
die 10 dagen later dan die van de ongediefde onderstammen bloeiden.
Noch de „lange-dag"-onderstammen, noch de „lange-dag"-enten die
daarop stonden, vertoonden een spoor v a n bloèmscheutvorming.
Bij entingen van Helianthus tuberosus (een K.D.-plant) op Helianthus
annuus (een N.D.-plant) bleek, dat ook hier de enten na enige tijd gingen
bloeien. Hier waren dus de lange photoperioden de oorzaak voor de bloei
der K.D-enten, die daaronder normaal nooit bloeien.
MOSJKOV (1936) toonde aan, dat alleen via de bladeren de photoperiodieke reactie tot stand komt, bovendien moeten de bladeren een
zekere minimum-leeftijd bereikt en een maximum-leeftijd niet overschreden hebben om ontvankelijk te zijn voor de inwerking der photoperióde. Deze conclusies konden door BORTHWICK en PARKER (1938
a en b) geheel worden bevestigd, hoewel ze met planten van een andere
familie werkten en een totaal verschillende proefmethodiek volgden.
K N O T T (1934) had reeds eerder bij een ander gewas aangetoond, dat de
bladeren en niet de vegetatiepunten de organen moesten zijn, die de
directe invloed van de photoperiode ondergaan. Het is gebleken, dat
de bladeren van vruchtbomen 3 à 6 weken oud moeten zijn, voor zij
daartoe geschikt zijn. Rijpe bladeren hebben onder een photoperiode,
die ongeschikt is voor het intreden van de bloembaarheid, een remmende
invloed op de aanleg van bloemprimordia. Op welke wijze deze remming
tot stand komt, is nog niet opgehelderd.
6e. H e t b l o e m v o r m e n d h o r m o o n : a n t h o c a l i n e
H e t werd steeds moeilijker om aan te nemen, dat een of verscheidene
der bekend geworden koolhydraten of stikstofverbindingen, die in de
plant als massa-bouwstof worden verbruikt, het product zou zijn van de
reactie(s) van het blad op de stralingsperiodiciteit. Intussen had men
vele voorbeelden leren kennen van stoffen, die in uiterst geringe hoeveelheden door het ene orgaan gevormd, diepgaande veranderingen teweeg
brengen in een ander orgaan, bijv. de dierlijke hormonen en de plantengroeihormonen. De mening van SACHS, d a t er specale bloemvormende
stoffen in de bladeren gevormd worden, won steeds meer aan waarschijnlijkheid. Tegenwoordig wordt hun bestaan door vrijwel niemand
meer betwijfeld.
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Hoewel de kans niet gering is, d a t er nog meer bloemvormende
hormonen in het spel zijn, is het voorlopig raadzaam van slechts één
hormoon te spreken. TSJAJLACHJAN (1936) gaf het de n a a m „florigeen",
welke naam om taalkundige redenen beter vervangen kan worden door
„anthocaline" ( = bloemvormer).
De intrede van de bloembaarheid wordt dus veroorzaakt door de
inwerking van het anthocaline op de cellen der vegetatiepunten.
Het zou te ver voeren om ook maar een enigszins globaal overzicht
te geven van de door verschillende onderzoekers, zowel Nederlandse als
buitenlandse, verrichte proeven waardoor de vorming en een deel der
eigenschappen van dit hormoon steeds duidelijker zijn geworden. Een
grote belemmering voor de onderzoekingen op dit gebied is het feit,
dat men er nog steeds niet in is geslaagd het anthocaline te isoleren, laat
staan de chemische structuur ervan vast te stellen.
Het is gebleken, dat naast de duur van de photoperiode en de donkere
periode ook andere factoren een rol spelen bij de vorming en de inwerking
van het anthocaline, bijvoorbeeld de temperatuur, de kleur en de sterkte
van het licht, het aantal dagcycli (photo- plus donkere perioden) en de
luchtvochtigheid.
Het anthocaline kan in alle richtingen in de plant vervoerd worden,
in tegenstelling tot het groeihormoon, welks transport strikt polair is.
Het is een in water oplosbare stof, die in het phloëem en eventueel in het
schorsparenchym wordt vervoerd.
De anthocalinen van lange- en korte dag-planten moeten hetzelfde
patroon van actieve groepen bezitten, evenals dat van planten van
verschillende soorten, juist zoals er vele verbindingen bekend zijn geworden, die alle een groei-hormoon-werking vertonen. E r zullen vermoedelijk wel een vrij groot aantal anthocalinen worden ontdekt, wanneer
men geschikte isolatiemethoden heeft gevonden. De kans is niet gering,
dat men in de toekomst ook synthetische anthocalinen in de handel zal
brengen, waarmee zich wijde perspectieven openen, vooral voor de tuinbouw met inbegrip van de fruitteelt.
Wanneer de anthocaline-concentratie in de vegetatiepunten te gering
wordt, ontstaan daardoor soms misvormde, vergroende bloemen.
De lichtsterkte speelt, zoals gezegd, een grote rol bij de anthocalineproductie. Het is dus van het meeste belang om voor een voldoende
belichting zorg te dragen, hetgeen mogelijk is door de kroon open te
houden. De snoei k a n door de veroorzaakte verhoogde lichtsterkte
in de kroon gunstig werken op de bloemknopaanleg.
7e. D e p h y s i o l o g i s c h e l e e f t i j d v a n d e p l a n t
Hoewel de ouderdom van de plant op zichzelf geen betekenis heeft voor
de intrede van de bloembaarheid, lijkt zij toch een zekere rol te spelen.
Een uit zaad opgekweekte vruchtboom draagt in de regel toch pas na
15 à 20 jaar, slechts zelden veel vroeger.
De snelheid, waarmee de plant tot bloembaarheid komt, is afhankelijk
van de gezamenlijke invloed harer erfelijke factoren en het bepaalde
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complex v a n uitwendige omstandigheden, waaronder zij verkeert.
Veranderen die omstandigheden, dan kan ook het aantal steriele vegetatieproducten worden gewijzigd. Duidelijke voorbeelden hiervan hebben
we in de vruchtbomen op zwakke en krachtige groei veroorzakende
onderstammen: de eerste bespoedigen, de laatste vertragen de intrede
v a n de bloembaarheid.
Éénjarige planten, die onder normale omstandigheden in i à 2 maanden
hun gehele ontwikkelingscyclus hebben beëindigd, kan men tientallen
jaren doen leven zonder d a t ze bloembaar worden. Aan de andere k a n t
kunnen kiemplantjes van meerjarige gewassen tot bloei komen.
Men verdeelt de planten naar de tijd van bloembaar worden en afsterven, in 3 groepen: I e de éénjarige, 2 e de tweejarige en 3 e de overblijvende gewassen.
De éénjarige voltooien hun gehele ontwikkelingscyclus in de loop van
één vegetatieperiode. De tweejarige zijn in hun eerste vegetatieperiode
steriel, na de overwintering worden zij bloembaar, zij bloeien, dragen
vrucht en stervan dan af. De grens tussen éénjarige en tweejarige
gewassen is niet scherp te trekken. Zoals gewoonlijk komen ook hier
allerlei overgangsvormen voor. Evenmin is er een duidelijke scheiding
te maken tussen de tweejarige en de overblijvende, éénmaal vruchtdragende planten, die na het voortbrengen der vruchten afsterven. De
tweede ondergroep van de overblijvende gewassen bestaat uit planten,
die na één of meer vegetatieperioden tot bloembaarheid komen, telkens
na het vruchtdragen afsterven en opnieuw, in hetzelfde of het volgende
jaar, vanuit ondergrondse organen uitlopen. Tot deze groep behoren de
frambozen. Tenslotte is er de groep van gewassen, die na één of meer
vegetatieperioden tot bloembaarheid komen, dan telkenjare vrucht
dragen, waarna ze niet afsterven, doch hun vegetatieve ontwikkeling
verder kunnen voortzetten. H u n levensduur is zeer lang, al naar de soort
van ± 1 0 tot meer dan 4000 jaren. Tot deze groep behoren de meeste
fruitgewassen, die echter in weinige gevallen ouder worden dan 200 jaar.
De vruchtbomen moeten dus één of meer vegetatieperioden doormaken
voor ze voor het eerst tot bloemknopaanleg overgaan. Tussen die vegetatieperioden zijn de rustperioden ingeschakeld, die na de inwerking van
lage temperaturen weer worden beëindigd. Het belang van deze temperatuursinvloed is pas goed duidelijk geworden na de onderzoekingen v a n
LYSENKO en vele anderen n a hem. Het bleek, dat de inwerking van lage
temperaturen voor een aantal gewassen absoluut noodzakelijk was om
de reactie op gunstige photoperioden mogelijk te maken. COVILLE (1921)
vermeldt, d a t blauwe bessen vegetatief bleven, wanneer ze het gehele
jaar door in de kas stonden. Ze kwamen niet tot bloemknopvorming als
ze niet aan een vrij langdurige koude-inwerking werden blootgesteld.
Door afzonderlijke takken aan lage temperaturen bloot te stellen,
kwamen deze tot bloei, terwijl de niet behandelde takken vegetatief
bleven. H e t is t h a n s boven elke twijfel verheven, dat het speciaal de
stengelvegetatie-punten zijn, die door de lage temperaturen worden
beïnvloed: gejarowiseerd of gevernaliseerd.
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De koude-inwerking heeft dus tot gevolg, dat de stengelvegetatiepunten kunnen uitgroeien en tevens, dat zij door het anthocaline beïnvloed kunnen worden.
De noodzakelijkheid van het doorlopen van verscheidene vegetatieen rustperioden is toe te schrijven aan een aantal oorzaken. Eén daarvan
is, d a t eerst het evenwicht bereikt moet worden tussen de activiteit v a n
de wortels en de bovengrondse organen. Zolang de wortels veel water
en voedingsstoffen opnemen, worden de stengelvegetatiepunten (van
fruitgewassen) tot groei aangezet, waardoor ze niet door het anthocaline
zijn te beïnvloeden. Zolang de stengel-vegetatiepunten veel groeihormoon (dat noodzakelijk is voor de activiteit van het wortelstelsel)
produceren, nemen de wortels veel water en voedingsstoffen op.
In het algemeen gaat laat intredende bloembaarheid samen met sterke
groei veroorzakende wortelstelsels. Worden de wortels aangezet tot
verhoogde activiteit, dan kan de aanleg van bloemprimordia verstoord
worden. BARNARD en R E A D (1932 a) vonden bij appelbomen, dat zware
regens die een sterke groei veroorzaakten (dus ook een versterkte wortelactiviteit), in het daarop volgende jaar een misoogst teweegbrachten,
doordat er zeer weinig bloemknoppen waren aangelegd.
Vroeg intredende bloembaarheid gaat gewoonlijk samen met zwakke
groei veroorzakende wortelstelsels. Ook een belemmering van de wortelactiviteit, b.v. door wortelsnoei, verplanten, schrale watervoorziening en
bemesting, kan een vervroegde en sterke bloemknopaanleg tot gevolg
hebben, mits deze maatregelen niet fnuikend zijn voor de plant.
Blijkbaar moet de groeihormoonhuishouding, althans tijdelijk, een
ingrijpende wijziging ondergaan (NIEUWSTRATEN, 1941). Daar hoofdzakelijk de eindvegetatiepunten het groeihormoon produceren, zal de
wijziging zich daarin moeten voltrekken. Hierdoor wordt uiteraard ook
de knopremming min of meer gewijzigd, waardoor het transportweefsel
der zijknoppen uitgebreid wordt en een grotere voedseltoevoer naar deze
knoppen mogelijk wordt, waardoor zij min of meer gaan uitlopen.
De oorzaak voor de gewijzigde groeihormoonproductie werd gezocht
in de werking van het anthocaline. Dit hormoon, d a t aanvankelijk zijn
werking niet in de zijknoppen kan doen gelden, bereikt na verloop v a n
tijd een zodanige concentratie, dat het de groeihormoonproductie der
terminale vegetatiepunten k a n verlagen, zelfs tegen de invloed van de
wortelactiviteit in. In veel gevallen, vooral bij Pitvruchtigen (bij Steenvruchtigen uiterst zelden), volgt dan de bloemknopaanleg in deze vegetatiepunten op oudere leeftijd, in de meeste gevallen echter in de iets
lager gelegen zijknoppen der langloten en de eindknoppen (bij appel en
peer) of de zijknoppen (bij Steenvruchtigen) der kortloten. Zodra de
bloemknopaanleg is begonnen, wordt er ook weer groeihormoon geproduceerd.
Deze opvatting vindt o. a. steun in het feit, dat bij sterk vegetatieve
jonge appel- en perebomen, evenals bij zeer veel andere gewassen, de
eerste bloemen ontstaan uit de eindknoppen der langloten. Dat dit vrijwel
nooit het geval is bij kersen of pruimen, wijst er op, dat de eindknoppen
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daarvan slechts gedeeltelijk onder deinvloed v a nhet anthocaline komen.
Met nadruk zijerop gewezen, d a tdevoor deintrede v a nde bloembaarheid vereiste anthocaline-concentratie geen vaststaande waarde
heeft. De drempelwaarde varieert metdeactiviteit der vegetatiepunten.
Zij ligt daarom hoog bij zeer actieve, doch lager bij minder actieve vegetatiepunten. Wanneer diegeen groeihormoon kunnen produceren (door
gebrek a a n d e groeihormoon-precursor of door onvermogen om deze
te verwerken) kunnen zij ook geen bloemknoppen vormen. In zeker
opzicht zoum e ndus kunnen zeggen, d a t de intrede v a n de bloembaarheid afhankelijk is v a nde groeihormoonproductie enerzijds ende
anthocaline-productie anderzijds. Bloembaarheid treedt niet inwanneer :
er geen anthocaline wordt gevormd;
er geen groeihormoonprecursor wordt gevormd of verwerkt;
er te weinig anthocaline wordt gevormd in verhouding t o tde groeihormoonproductie.
In principe zijn d u s beide stoffen noodzakelijk, hoewel zeelkaarook
tegenwerken.
De physiologische leeftijd voor de intrede vande bloembaarheid wordt dus
bereikt, zodra deconcentratie vanhet anthocaline in verhouding totdie van
het groeihormoon opdedrempelwaarde isgekomen. Op verschillende wijzen
kan zijvervroegd, verlaat ofookteruggezet worden.
Eerder werd al gewezen op het mogelijk gunstige effect v a nhet
snoeien. Menisalgemeen vanmening, d a tdemeest drastische wijzen v a n
snoeien nadelig zijn voor deboom (o.a. ROBERTS, 1926; K O B E L , 1931),
A L D Ë R M A N en A U C H T E R (1916) ; G A R D N E R , B R A D F O R D en H O O K E R (1939).

Door desterk verminderde knopremming loopt eengroot aantal slapende
knoppen u i t onder vorming v a n waterloten. De eindknoppen dezer
krachtig groeiende scheuten zijn door het, in verhouding in geringe
hoeveelheden geproduceerde, anthocaline niet te beïnvloeden.
De tegenstrijdigheden, diemenvaak ontmoet omtrent het effect v a nde
snoei, vloeien dikwijls voort uiteenverkeerd toegepaste snoeimethode.
De behoefte aanende mate v a nde snoei bepalen hetresultaat. Zware
wintersnoei levert wel prachtige vruchten op, maar de opbrengst wordt
onvoldoende door tegeringe bloemknopvorming. Dehoogste opbrengsten
worden verkregen bij bomen, die's winters zwak gesnoeid worden. De
voornaamste functie v a n desnoei isgelegen i n d e vorming v a nde boom,
het dunnen v a n hetvruchthout en het verwijderen v a nde uitgeputte
takgedeelten.
Ringen, gordelen, buigen endraaien v a n takken worden dikwijls met
evenveel ijver aanbevolen als ontraden (b.v. MARLOTH, 1931, 1932;
SHAMEL en POMEROY, 1932). K O B E L (1931), die v a n het ringen een

ophoping v a n koolhydraten verwacht en daardoor een gunstig koolhydraat-stikstof-quotiënt, constateerde, d a took hetringen opde juiste
tijd geen verandering bracht in het tijdstip v a nde aanleg der bloemprimordia bij Blenheim Pippin. De m a t e v a n bloemknopvorming is zeer
afhankelijk v a n het ogenblik, waarop de maatregelen worden uitgevoerd,
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ook al hebben ze een vermindering van de groeihormoonproductie tot
gevolg. Wanneer deze n.1. niet samenvalt met de tijd van de grootste
productie en de gunstigste werking van het anthocaline (n.1. vóór het
intreden van de rust), dan heeft ze geen resultaat voor de bloemknopaanleg.
Tenslotte zij nog iets gezegd over het enten. Men kan daarbij opmerken,
dat scheuten, b.v. van zaailingen, die normaliter nog niet bloembaar
kunnen worden, door enting op planten die dat reeds wel kunnen of op
zwakke groei veroorzakende onderstammen veel vroeger het bloembare
stadium bereiken. Hierdoor heeft zich soms de mening postgevat, dat de
bloembaarheids-intrede niet aan leeftijd gebonden zou zijn. Dat is, voor
zover het de normale jaartelling betreft, binnen zekere grenzen juist.
Maar het is onjuist te menen, dat de physiologische leeftijd van de plant
er niet toe zou doen. Het bereiken van deze leeftijd door de steriele ent
wordt mogelijk gemaakt door de enting. Afhankelijk van het feit of de
onderstam al dan niet bebladerd is, wordt het eindvegetatiepunt v a n de
ent beïnvloed door het uit de onderstam aangevoerde, of het door de
bladeren van de ent zelf geproduceerde anthocaline.
b. De bloemknopaanleg en -ontwikkeling
Wanneer het anthocaline in voldoende m a t e op het stengelvegetatiep u n t heeft ingewerkt, gaat dit over tot de aanleg van bloemprimordia.
Om begrijpelijke redenen heeft men aan de bloemknopaanleg en -ontwikkeling veel aandacht besteed, zowel hier te lande, n.1. op het Laboratorium voor Plantenphysiologie te Wageningen, als in het buitenland.
W a n t wil men de bloemknopaanleg bevorderen, dan dient men te weten
wanneer deze begint en dus wanneer men de noodzakelijke behandelingen
uiterlijk zal moeten toepassen. In het hierna volgende gedeelte zal het
verloop der ontwikkeling der bloemknoppen, hoofdzakelijk van Pit- en
Steenvruchtigen, worden besproken.
i . D e b l o e m k n o p a a n l e g t o t a a n d e w i n t e r r u s t bij a p p e l e n
peer
Niet alleen vanwege de economische belangrijkheid der Pitvruchtigen
besteden we wat meer aandacht aan deze gewassen, doch ook om verschillende andere redenen, welker betekenis later zal blijken.
De onderzoekingen van B E L L en MACLELLAN (1939) in Nova Scotia
(Canada) aan Wagener, van B I J H O U W E R (1924) in Nederland aan
Calville St. Sauveur en van BARNARD en R E A D (1933 a) in Victoria
(Australie) aan J o n a t h a n , Rome Beauty en andere variëteiten geven ons
te zamen een duidelijk beeld van de bloemknopontwikkeling bij de appel.
(Bij eventueel raadplegen van de laatstbedoelde publicatie denke men
aan het feit, dat in Australië het voorjaar begint in September!)
De Wagener is een uitgesproken beurtjaardrager. In het draagjaar
worden er vrijwel geen bloemknoppen aangelegd, zodat in het daarop
volgende jaar vrijwel geen bloei en vruchtvorming plaats vinden.
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B E L L en MACLELLAN gingen de ontwikkeling na van de „ogen op de
beurs" vanaf het ogenblik van hun ontstaan. Zij onderscheidden daarbij
6 phasen, gerekend vanaf de aanleg van de knop tot aan de bloemknopvorming. Vanaf de 5 e phase zullen we een meer gedetailleerde onderscheiding maken, zoals die door B I J H O U W E R werd beschreven.
De eerste phase is die van de aanleg van het vegetatiepunt van de
nieuwe spoor. Deze begint in de zomer van een uitvalsjaar, gemakshalve
jaar I te noemen, en duurt tot aan de volgende lente. Het ontstaat in de
oksel van een der loofblaadjes, die in de eindknop van de moeder-spoor
besloten liggen. Wanneer men deze knop in de wintermaanden van dit
stadium onderzoekt, vindt men het volgende:
Op het onontwikkelde scheutje zijn in een opklimmende spiraal ongeveer 21 bladvormingen ingeplant, n.1. g knóbschubben, 3 overgangsbladen, 5 à 6 loofbladen en 4 à 3 schutbladen. De 4 tot 6 onderste (buitenste) schubben zijn kaal, donkerbruin en hard, de volgende zijn lichter
van kleur en zeer sterk behaard. De overgangsbladen, eveneens sterk
behaard, hebben een zeer kleine bladschijf en naar verhouding grote
steunblaadjes. De schubben, de overgangsbladen en het onderste loofblad
hebben vrijwel nooit een okselknop, de 2 volgende loofbladen hebben er
gewoonlijk wel een. H e t zijn de latere „ogen op de beurs". Deze knopjes
waren in Augustus I reeds duidelijk (met de microscoop) te onderscheiden,
ze hadden toen reeds minstens 2 bladprimordia. In de wintermaanden,
waarin zij zich niet verder ontwikkelen, heeft het grootste knopje 5,
het kleinste 3 bladprimordia. Wij zullen alleen de ontwikkeling van het
grootste knopje verder nagaan. Het meristeem ervan is in de winter
matig dik; van differentiatie in procambium en merg is nog niet veel
te zien.
In de vroege lente van het volgende jaar (jaar II) begint de tweede
phase. Vóór het barsten der knoppen is het nieuwe knopje door de
bloemen, die in de vorige zomer eveneens werden aangelegd, n.1. in de
oksels der hogere loofbladen, der schutbladen en aan de top, omgeven.
Daardoor is het zonder vergrootglas moeilijk te zien. Wanneer de bloemen
echter geheel opengebloeid zijn, is het uitgegroeid tot een zeer kort
zijscheutje. H e t heeft dan reeds 8 à 9 bladvormingen, omdat er in Maart
3 à 4 snel bijgevormd zijn. De bladeren aan dit scheutje zijn iets later
volgroeid dan die welke de bloeiwijze omringen. Omstreeks half J u n i is de
top van zijn vegetatiepunt verbreed, doch nog steeds bol. De bases der
bladprimordia liggen niet op gelijke hoogte met de top, doch eronder.
Het meristeem is niet meer zo dik als het geweest is. Procambium en
merg zijn duidelijk waarneembaar. Beide hebben op lengtedoorsnede een
koepelvormige omtrek. De climax van deze ontwikkeling wordt bereikt
omstreeks midden Juli. De top is nu maximaal verbreed en veel vlakker
dan in J u n i . H e t meristeem is heel dun, nog slechts ± 80 JJ.. De bases der
jongste bladprimordia liggen op dezelfde hoogte als de top. Procambium
en merg zijn breed koepelvormig in omtrek.
Phase 3 begint eind Juli, begin Augustus I I . De knopschubben zijn
bijna volgroeid en heel stijf. De groei van het vegetatiepunt beperkt zich

Fig- 39a. De eerste phase van de bloemknopontwikkeling:a.een nieuw vegetatiepunt x is aangelegd als
één der ogen op de beurs; 6. de winterknop. b . Detweedephase:het vegetatiepunt isuitgegroeid
tot een scheutje, c. a. Het vegetatiepunt bij het begin van phase III ; b.gedurende deze phase
wordt het spitser; c. de winterknop (let op het verschil met phase I). d. Het beginvan devierde
phase, e. Later in de vierde phase wordt een lang, smal cylindertje gevormd, f. Het begin van
de vijfde phase. Het vegatatiepunt igaat reeds weer afplatten, het meristeem wordt zeer dun.
g. De aanleg der bloemprimordia in de tweede helft van phase V. IJ?i t/m 6 = hoofdbladprimordia; i t/m 6 F P = bloemknopprimordium; a, b, c, d en e: de kelkbladprimordia van
de topbloem; x ' — x " en y'—y": de vlakken waarlangs de knop is doorgesneden voor de coupes
b en c.
(Naar Bell en MacLellan.)
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t o t de centrale delen. H e t topoppervlak rijst ver boven de bases der
schubben uit en versmalt gaandeweg; op lengtedoorsnede is de omtrek
spitser geworden. Het meristeem wordt dikker. De top draagt één zeer
jong primordium, waarvan de basis op gelijke hoogte ligt als de top. Het
vegetatiepunt heeft nu de gedaante van een stomppuntige kegel. Spiraalsgewijs afdalend volgen het 2 e en de verdere bladprimordia en de
jongste blaadjes in de 2 / 5 e bladstand. Omstreeks November II vindt geen
verandering meer plaats. Het meristeem is ongeveer 145 (j.dik geworden,
d.i. bijna het dubbele van dat in elk ander stadium. Het differentieert
bijna niet meer. Gedurende de wintermaanden tot aan Maart is er vrijwel
geen groei.
Hernieuwde groei in de lente van het jaar I I I (weer een uitvalsjaar)
luidt phase 4 in. De in de knop besloten stengelleden beginnen zich sterk
te strekken. Dit gebeurt vóór dat er enige verandering in de vorm of de
grootte van de knop te zien is. Deze snelle lengtegroei gaat niet gepaard
met een overeenkomstige diktegroei. E r ontstaat een lang, smal cylindertje. De top van het vegetatiepunt wordt weer bol en hij verbreedt zich.
De 2 of 3 jongste bladprimordia liggen met hun bases verticaal niet
zover van elkaar, maar tussen die der oudere bladvormingen wordt de
afstand steeds groter. De gewoonlijk scherpe grens tussen de embryonale
cellen en het jonge merg is verloren gegaan; er is een lange overgangszone
voor in de plaats gekomen. Het echte meristeem is niet meer zo dik.
Gedurende deze en alle voorafgaande phàsen had de top van het
vegetatiepunt bovenop gezien een duidelijk driehoekige omtrek. Dit
is een zeer belangrijk kenmerk voor de vegetatieve phasen.
Ongeveer aan het einde van Mei I I I vindt, wanneer de weinige, in het
voorjaar gevormde bloemknoppen opengebloeid zijn en de bladeren van
alle kortloten zich vrijwel geheel ontplooid hebben, over de gehele lengte
een verdikking plaats van het gedurende de voorafgaande phase ontstane
lange, smalle cylindertje. Er worden geen loofbladprimordia meer aangelegd, doch de vorming der schutbladen is inmiddels begonnen.
B E L L en MCLELLAN maken niet zo'n fijn onderscheid in de ontwikkelingsstadia in deze en de volgende, laatste phase. Met het oog op het werk
van B I J H O U W E R zullen we het begin van deze vijfde phase het I e stadium
van de eigenlijke bloemknopontwikkeling noemen.
H e t 2 e stadium (de 2 e helft van phase 5) kenmerkt zich door snelle en
ingrijpende veranderingen in de top van het cylindertje. Die wordt zeer
breed en begint zich reeds af te platten, terwijl hij verder omhooggroeit.
In de eerste helft van J u n i III wordt de climax van dit stadium bereikt:
de top van het vegetatiepunt is vrijwel plat; het meristeem zeer laag,
soms niet meer dan 70 [i. ; de bases der meeste bladprimordia liggen op
gelijke hoogte met de t o p ; procambium en merg zijn breed-koepelvormig.
Deze toestand kan tot 3 weken aanhouden. Meestal wordt dit het tijdstip genoemd van het begin van de bloemknopaanleg, waarvan tabel
X X I V een overzicht geeft voor de verschillende fruitgewassen.
Bij het begin van het 3 e stadium is de aanleg der schutbladprimordia
afgesloten. Er zijn nu 8 à 9 knopschubben, 2 à 3 overgangsbladen,
6 à 4 loofbladen en 3 à 4 schutbladen.
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Langs de toprand van het vegetatiepunt ontstaan nu in snelle opeenvolging 5, in een cirkel op gelijke hoogte gelegen primordia : die der kelkbladen v a n de topbloem v a n de nieuwe bloeiwijze. H e t vegetatiepunt is
dus niet langer driehoekig, doch cirkelrond, wanneer men het bovenop
beziet.
Wanneer het 3 e kelkbladprimordium van de topbloem ontstaat,
worden in de oksels der bovenste, 2 à 4, loofbladen de primordia aangelegd voor de laagste zijbloemen van de tros. Dit 5 e stadium duurt v a n
half Juni tot half Juli.
In het 4e stadium, dat ongeveer 2 weken duurt, splitsen deze primordia
zich in 2 steelbladprimordia en het daartussen in gelegen eigenlijke bloemprimordium, dat zich gaat afplatten. In de 2 laagste loofbladoksels ontstaan de vegetatiepunten voor de „ogen op de beurs", die al spoedig
1 à 2 bladvormingen vertonen. Hier begint dus de eerste ontwikkelingsphase van de nieuwe spoor, waarmede we in deze paragraaf zijn begonnen.
Pmstreeks begin Augustus I I I begint het 5 e stadium. In de topbloem
worden nu de 5 kroonbladprimordia aangelegd, vrijwel gelijktijdig. De
laagste zijbloemen beginnen met de vorming der kelkbladprimordia.
In de tweede helft van Augustus ontstaan de meeldraadprimordia in
de topbloem. Vrij snel achtereen worden ze in 3 kransen aangelegd:
de eerste met 10, de tweede en de derde elk met 5 primordia. Dit is dus
het 6e stadium. Van nu af aan letten we uitsluitend op de ontwikkeling
v a n de topbloem, daar die der zijbloemen overeenkomstig verloopt. H e t
is dus gebleken, d a t de topbloem het eerst wordt aangelegd, vervolgens
de laagste zijbloem, de hoogste zijbloem (vlak onder de topbloem) het
laatst. Dit verschil in tijd van aanleg uit zich later op een eigenaardige
wijze bij de bevruchting en de vruchtontwikkeling. Uit de hogere zijbloemen ontstaan steeds minder vruchten dan uit de topbloem of de
lagere zijbloemen. Blijkbaar neemt de „sterkte" der bloemen af, naarm a t e zij later worden aangelegd. Ongetwijfeld doet de correlatieve knopremming zich hier in sterke m a t e gevoelen.
Het 7 e stadium, dat valt in eind Augustus en in September, geeft de
ontwikkeling der helmknoppen te zien. Dan worden n.1. de helmhokjes
gevormd. De helmdraden zijn nog minimaal kort. Ook worden dan de
5 vruchtbladprimordia aangelegd, waarvan de vrije einden reeds iets
omhoog groeien. Het eigenlijke vruchtbeginsel is meteen vergroeid m e t
de bloembuis, het is dus van het begin af aan onderstandig. De laagste
zijbloemen beginnen hun achterstand op de topbloem in te halen. Deze
ontwikkelt zich nagenoeg niet verder. De bloemknoppen maken in deze
ontwikkelingstoestand de wintermaanden door. De diepe rust v a n de
boom en de lage temperaturen zijn een beletsel voor hun verdere ontwikkeling.
De bloemknopaanleg en -ontwikkeling, waarvan de eerste 7 stadia
hierboven werden besproken, is in grote trekken gelijk bij de appel en de
peer. Bij deze laatste doen zich echter bij een aantal variëteiten, o. w.
Beurré H a r d y (LUYTEN en D E V R I E S , 1926), Louise Bonne d'Avranches
en Clapp's Favorite een aantal afwijkingen voor. Daar wordt n.1. niet de
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Foto 23. Eioemknopaanleg en -ontwikkeling bij peer: fig. 4, 9, 10 en 11 bij Beurré
Hardy, naar mej. I^uyten en de Vries, 1926. Verklaring zie tekst.
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•topbloem het eerst aangelegd, doch de laagste zijbloemen, w a a r v a n in d e
meeste gevallen de 2 e v a n onderen zich het krachtigst ontwikkelt. De
topbloem wordt pas ongeveer i maand later gevormd, soms ook veel
later. De te krachtige vegetatieve ontwikkeling, die tot uiting komt in
een lang voortgaande afsplitsing van schutbladprimordia, en later de
door de laagste okselstandige bloemknoppen van de bloeiwijze uitgeoefende correlatieve remming zijn een beletsel voor de vroege topbloemaanleg bij de bovenbedoelde perenvariëteiten. Deze remming kan zover
gaan, dat het topbloemprimordium en soms de vlak daaronder s t a a n d e
zijbloemprimordia vroegtijdig te gronde gaan. Men bemerkt dan direct
na het uitlopen der gemengde knoppen in het voorjaar de iets bruingekleurde littekentjes, die de plaats dezer bloemen aanduiden.
De veel vroegere bloemknopontwikkeling van peren in Zuidelijker
streken, waarbij de topbloem evenals bij de appel het eerst wordt aangelegd, wijst erop, dat de peer in ons land zijn Noordelijke verspreidingsgrens gaat bereiken. Waarschijnlijk zijn, behalve in
Zuid-Limburg,
ten onzent de dagen met voldoend hoge temperaturen te lang en hebben de
korte dagen van het najaar een te lage temperatuur. Het is niet onmogelijk,
dat ook de vruchtrijping hierdoor wordt getroffen, want in de meeste
gevallen zijn de temperaturen in die tijd daarvoor wel hoog genoeg. Toch
rijpt een variëteit als Comtesse de Paris in Limburg beter dan bijv. in de
IJsselstreek.
De latere bloemknopvorming bij de peer m a a k t , d a t verschillende
cultuurmaatregelen als zomersnoei, buigen, ringen, iets later uitgevoerd
kunnen worden dan bij de appel.
Op de plaats van de bloem in de bloeiwijze in verband met de later
volgende vruchtgroei komen we later terug. Nu reeds kunnen we verwachten, dat de min of meer sterke remming van de hoogste bloemen
in de tros bij vele perenvariëteiten de vruchtontwikkeling zal belemmeren, een omstandigheid waarmee bij het dunnen rekening gehouden
moet worden. Bij de appels zijn dus de topbloem en de laagste zijbloemen
het sterkst ontwikkeld, bij de meeste peren alleen de laagste zijbloemen
(uitgezonderd de allerlaagste).
Een andere bijzonderheid van de peer is de vorming van veel uitgebreider bloeiwijzen dan bij de appel. Vooral bij de laagste bloemen
vormen zich in de oksels der steelblaadjes dikwijls secundaire bloemprimordia. Bepaalde variëteiten neigen daar sterker toe dan andere;
men ziet het veel bij Beurré Hardy en Clapp's Favorite, ook wel bij Bon
Chrétien Williams. Het komt voor, dat, terwijl de peer gemiddeld een
8-tal bloemen per tros heeft, een groot aantal trossen 9 tot 19 bloemen
heeft. Bij gunstige omstandigheden voor bestuiving en bevruchting
betekent dit een nadeel voor de fruitteler, omdat er veel meer gedund
moet worden.
2. D e b l o e m k n o p a a n l e g t o t a a n d e w i n t e r r u s t bij d e p r u i m
Van de Steenvruchtigen zullen we kortelings de bloemknopaanleg en
-ontwikkeling nagaan bijde Pruim, waarover o.a. door mej. LUYTEN (1921)

191
een onderzoek werd verricht bij Drap d'Or d'Esperen en Reine Claude
Verte. De „eindknoppen" van lang- en kortloten zijn bij de Steenvruchtigen, met enkele uitzonderingen, steeds bladknoppen. Alle zijknoppen der kortloten en, behalve de bovenste 2 tot 5, der langloten
ontwikkelen zich tot bloemknoppen. In tegenstelling tot de Pitvruchtigen

Fo}o 24. Bloemknopaanleg en -ontwikkeling bij pruim en kers (pruim: flg. 2, 3, 5en 6,
Drap d'or d'Esperen, naar Mej. Luyten 1921; kers: flg. 1, 4, 7 en 8, Hedelfinger Riesenkirsche, naar Mej. M. C. Versluys, 1921). Verklaring zie tekst.

gaat een in een bloemknop omgevormde zijknop bij de Steenvruchtigen
steeds verloren voor de verdere uitbreiding van de kroon. Een hoogst
enkele keer worden ook wel gemengde knoppen gevormd bij bepaalde
pruimenvariëteiten ; bij andere wordt de eindknop der kortloten vrij
regelmatig een gemengde knop, bijv. bij Reine Claude Verte.
W e beginnen weer bij de aanleg van het vegetatiepunt, dat later een
bloemknop wordt. Wanneer men de knoppen aan een nieuwe scheut
omstreeks half Augustus onderzoekt, bemerkt men in de oksels van het
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tweede en de volgende loofblaadjes een nieuw vegetatiepuntje in de
vorm van een kleine verhevenheid. In de loop der volgende maanden,
,met uitzondering van de rustperiode, wordt dit vegetatiepuntje al groter,
doch het duurt tot half Maart van het volgende voorjaar voor het bladvormingen afsplitst. De eerste 2 bladprimordia zijn die der zgn. voorblaadjes, in welker oksels zich eveneens een vegetatiepuntje vormt. In de
derde week van Mei heeft het vegetatiepunt reeds 9 à 12 knopschubprimordia afgesplitst, omstreeks 1 Juli ongeveer 16 à 20, afhankelijk van
de variëteit. Gedurende Mei en J u n i is het vegetatiepunt smal, spits en
van boven gezien driehoekig. In dit Ie stadium kan men, evenals dat bij
de appel en de peer het geval was, nog geen onderscheid maken tussen de
toekomstige blad- en bloemknoppen.
Dit onderscheid komt zeer snel tot stand bij het begin van het 2e stadium, ongeveer begin Juli. Dan vergroot en verbreedt het vegetatiepunt
zich, terwijl het omhooggroeit.
In de bladknoppen houdt de vorming van loofbladprimordia op. De eindvegetatiepunten der kortloten gaan met een deel der door hun gevormde
blaadjes te gronde. Dit moetbeschouwd worden alseentekenvan de inwerking
van het anthocaline, waarvan de concentratie blijkbaar te hoog is. De eindknoppen der langloten gaan later eveneens verloren; blijkbaar kunnen zij iets
langer weerstand bieden. Voor de verdere uitbreiding van het taksysteem
loopt nu de vlak onder de verloren gegane eindknop liggende zijknop uit. Deze
neemt de taak van de eindknop over onder de vorming van een sympodium.
Bij de kers gaat de eindknop niet verloren. Dit is duidelijk te zien aan het
ontbreken der voorblaadjes en het bladlitteken juist onder de knop, die men
welbij de „eindknoppen"van depruim aantreft.
Iets later in dit stadium ontstaan er 2 à 4 bulten, dat zijn de primordia,
waaruit later de schutblad- en de bloemprimordia worden afgesplitst.
Elke variëteit vormt een bepaald aantal van deze primordia: Drap d'Or
d'Esperen, Reine Claude Verte, Prune d'Agen vormen er 2; Satsuma
3 à 4. (Bij de kers (mej. VERSLUYS, 1921) worden in dit stadium alleen
schutbladprimordia gevormd). Inmiddels zijn nu ook de okselknoppen
der voorbladen uitwendig zichtbaar geworden.
In de tweede helft van Juli begint stadium j , waarin de schutblad- en
de bloemprimordia afgesplitst worden. Deze bloemprimordia groeien snel,
ze hebben een ronde, knopachtige vorm. Het eigenlijke vegetatiepunt
wordt door de bloemprimordia verdrukt en later gaat het te gronde.
De bloemprimordia beginnen zich reeds af te platten. Bij de kers ontstaan niet in alle schutbladoksels bloemprimordia, hetgeen later tijdens
de bloei ook nog wel te zien is.
Het 4e stadium valt in de I e week van Augustus. Dan worden aan de
rand v a n de bloemprimordia, die inmiddels reeds iets van elkaar verwijderd raken, de kelkbladprimordia in snelle opeenvolging aangelegd.
Reeds spoedig daarop volgt (omstreeks half Augustus) de aanleg der
kroonbladprimordia, die weer afwisselen met de kelkbladen. De ontwikkeling der bloemprimordia verloopt niet even snel, meestal heeft eréén
een voorsprong op de andere. Bij Drap d'Or d'Esperen is het verschil
tussen de beide bloemen wel merkbaar, doch niet bijzonder groot. Bij
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Prune d'Agen daarentegen, die gewoonlijk eveneens 2 bloemen per
„bloemknop" aanlegt, gaat één der beide primordia al spoedig verloren
(BARNARD en R E A D , 1933). Gedurende dit 5 e stadium gaan de eindvegetatiepunten der langloten gewoonlijk verloren.
De verschillende, reeds eerder gevormde delen ontwikkelen zich
geleidelijk aan verder, terwijl de meeldraadprimordia verschijnen. Ze
staan in 3 kransen. Dit 6e stadium is omstreeks eind Augustus bereikt.
In het 7 e stadium, dat in de I e helft van September valt, wordt het
vruchtbladprimordium als een uitsteeksel op de bloembodem zichtbaar.
H e t is een enkel bladachtig orgaantje, waarvan de randen nog niet met
elkaar zijn vergroeid: de buiknaad is dus nog niet gesloten. De meeldraden ontwikkelen zich verder: zij vormen helmknoppen en zeer korte
helmdraden.
Deze differentiatie gaat in het 8e stadium nog verder, de helmhokjes
ontstaan, en daarin het sporogene weefsel. De buiknaad van het vruchtbeginsel is reeds iets gesloten, waardoor dit een duidelijke holte gaat
vertonen. Het boveneinde van het vruchtblad verlengt zich en begint
reeds iets op een stijl te gelijken. Na eind October staat de ontwikkeling
stil en de knoppen maken in deze toestand de winter door.
3. D e b l o e m k n o p o n t w i k k e l i n g n a d e w i n t e r r u s t
Na de winterrust beginnen alle bloemdelen verder te groeien. Bij de
appel en de peer worden de stijlen langer, het vruchtbeginsel-gedeelte der
vruchtbladen gaat zich eveneens meer ontwikkelen. De randen der
vruchtbladen gaan uitgroeien, waardoor de vrijgelaten centrale holte in
hokjes wordt verdeeld. Tenslotte lijkt het of ze met elkaar vergroeid
raken, doch dit geschiedt in werkelijkheid niet. Bij de appel raken de
stijlen met elkaar aan hun bases vergroeid, bij de peer blijven ze vrij.
In J a n u a r i of begin Februari hebben zich, wanneer de temperatuur
dit mogelijk maakt, duidelijke stempels ontwikkeld. In de hokken
verschijnen nog weer later aan de vruchtbladranden de primordia der
zaadknoppen. Bij de meeste variëteiten zijn er 2 per hok, doch bij veel
appels kenmerkt de topbloem zich door een groter aantal zaadknoppen
(bijv. Northern Spy, Engelse Winter Goudpearmain, Yellow Transparant).
De gemengde knoppen en de bloemknoppen zijn nu meestal reeds
duidelijk van de bladknoppen te onderscheiden. De laatste zijn slanker
en spitser dan de beide andere.
In de volgende 4 weken nemen alle organen in omvang toe. Aan de
zaadknop kan men nu, in de eerste helft van Maart, al min of meer een
duidelijke nucellus onderscheiden en ook begint het binnenste integument
daarlangs omhoog te groeien.
Een of twee weken later beginnen de knoppen te werken, de bloemstelen, die tot nu toe zeer kort zijn gebleven, waardoor de bloemen
„zittend" leken, gaan zich strekken. De hokken van het vruchtbeginsel
zijn soms nog niet geheel afgesloten. De zaadknop ontwikkelt zich verder,
ook het buitenste integument begint omhoog te groeien.
Sprenger, Fruitteelt.
13
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Afhankelijk van de temperatuur groeien de bloemorganen steeds
verder uit, waardoor de knopschubben uit elkaar worden gedrukt, de
buitenste vallen al spoedig af, de binnenste groeien nog wat uit, doch
worden na enige tijd eveneens afgeworpen. De overgangsbladen groeien
weer iets langer door, maar meestal vallen zij nog voor de maximale
bloei af. De bloemtros is dus vrijgekomen, de afzonderlijke bloemen
groeien zeer snel uit, de loofbladeren ontplooien zich snel. De schutbladen en steelblaadjes verschrompelen en vallen af. De zaadknop is
geheel gereed gekomen, hetgeen reeds eerder het geval was met de stuifmeelkorrels. Na enkele dagen groeien de bloemen open, waarmee het
bloeistadium is bereikt.
De ontwikkeling der stuifmeelkorrels en van de zaadknop wordt in een
der volgende sub-paragrafen nader besproken.
4. A b n o r m a l e b l o e m k n o p a a n l e g e n - o n t w i k k e l i n g
Een der meest voorkomende abnormale verschijnselen is de nabloei,
die vooral bij peren opvallend kan zijn. Deze nabloei begint soms vroeg,

Foto 25. Nabloei bij Clapp's Favourite. (De loofbladen zijn duidelijkheidshalve
kort afgeknipt.)
(Foto Lab. Tuinbouwplantenteelt.)

soms laat, de duur ervan is zeer wisselvallig, soms tot ver in Juli. Men ziet
het meer bij de ene dan bij de andere variëteit; bijv. bij Clapp's Favorite
(foto 25), Bon Chrétien Williams en Triomphe de Vienne. Ook verschilt
de sterkte van de nabloei vrij aanzienlijk in opeenvolgende jaren.
Het betreft de ogen op de beurs, die een jaar te vroeg uitlopen. Zij
vormen vrij lange, slanke scheuten, 10 à 20 cm lang, met aan de top een
enkelvoudige of vertakte bloeiwijze. In de oksels der laagste loofbladeren
dezer scheuten treft men bladknoppen aan, doch in de hogere oksels 1à 5
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(een enkele maal meer) zeer lang gesteelde bloemen. Deze bloemen vertonen meestal min of meer ernstige afwijkingen: het aantal meeldraden
is af-, het aantal kroonbladen toegenomen; allerlei overgangsvormen
tussen meeldraden, staminodia en kroonbladen komen voor; soms ontbreken de stampers. H e t zijn alle tekenen, die op een vrij sterke vegetatieve toestand wijzen.
Wanneer worden deze bloemen nu gevormd? Daarover zijn nog geen
betrouwbare gegevens verkregen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
ten eerste: in het afgelopen najaar; ten tweede: in het vroege voorjaar
en ten derde :nog later in het jaar. H e t eerste geval doet zich vermoedelijk
voor, wanneer de bomen nog vrij sterk vegetatief zijn, doch reeds min of
meer tot bloemknopaanleg gaan neigen. Ook wanneer door vrij krachtige
snoei de groei voor een goede bloemknopaanleg te 1'arig aanhoudt.

Foto 26. Doorgeschoten bloemen bij Early Mac Intosh-appel (naar TUKEY, 1938).

De tweede mogelijkheid kan zich voordoen, wanneer de normale
bloemen of zeer jonge vruchtjes door ongunstige weersomstandigheden
te gronde gaan. Een aardig voorbeeld werd ons medegedeeld omtrent
Cox's Orange Pippin en andere appelvariëteiten. De bloemen waren
nog tijdens de bloei verhageld. De ogen op de beurs (en misschien de
bovenste okselknoppen van de normale tros) produceerden nieuwe
bloemen, waarvan een bevredigende oogst v a n goede, iets kleiner d a n
normale vruchten werd verkregen. De rijping viel echter ongeveer een
maand later.
Zo n u en dan wordt in de literatuur melding gemaakt v a n „remonterende" bomen; zelfs komen gevallen voor v a n 3 bloeiperioden en 3
oogsten per jaar !Merkwaardigerwijze bestaat de tweede eventueel derde

196
dracht hoofdzakelijk uit parthenocarpe vruchten. In zulke gevallen kan
men moeilijk anders aannemen, dan dat gedurende de gehele vegetatieperiode bloemknopvorming plaats vindt.
Economische betekenis heeft de nabloei in de meeste gevallen niet.
Het is hier de gelegenheid om even te wijzen op een storing in de bloemknopvorming. Zolang het eigenlijke vegetatiepunt nog niet geheel is
opgegaan in de topbloem, d.w.z. zolang er geen vruchtbladen zijn gevormd bij appel en peer, of dat het nog niet verdrongen is door de bloemprimordia bij pruim en kers, kan de bloemknopontwikkeling nog worden

Foto 27. Doorgeschoten bloemen bij Early Mac Intosh-appel (naar TUKEY, 1938).

onderbroken en vervangen worden door een hernieuwde scheutgroei.
Blijkbaar kan het vegetatiepunt zich dan nog aan de invloed van het
anthocaline onttrekken. Het gevolg is, dat er doorgeschoten bloemen
ontstaan. In de pomologische literatuur treft men herhaaldelijk afbeeldingen en beschrijvingen van zulke gevallen aan. Ter illustratie vermelden we het optreden van zulke abnormaliteiten bij Early Mac Intosh,
beschreven door T U K E Y (1938). Het betrof ogen, die gesneden waren
voor het oculeren v a n enige honderden bomen. Nu gebeurt het nogal eens,
d a t deze variëteit, evenals Wealthy, Manks Codlin, e. a., okselstandige
gemengde knoppen vormt aan de „i-jarige" scheuten. De ogen werden
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met de nodige omzichtigheid gesneden om er zeker van te zijn, d a t het
bladknoppen waren. Toen in het volgende voorjaar de onderstammen
als gebruikelijk werden ingenomen, liepen de Early Mc Intosh-ogen uit,
doch verre van normaal. Het waren grotendeels doorgeschoten bloemknoppen (zie foto 26 en 27). De „bloemen" vertoonden allerlei afwijkingen: te veel kelk- en kroonbladen, een rozetje loofblaadjes of een
bebladerde scheut i.p.v. de stampers, meeldraden waren steeds afwezig.
Hoe meer de vegetatieve ontwikkeling tot uiting kwam, des t e
sterker groeide de bloemsteel uit, soms tot 12 à 13 cm bij een dikte van
3 à 4 m m !Zoals uit foto 27 te zien is, varieerde de afwijking vrij aanzienlijk bij de verschillende bloemen van een tros.
Een aantal dezer doorgeschoten bloemen werden a a n de onderstammen
gelaten. Ze groeiden goed verder. Toen de bomen op 8-jarige leeftijd
werden onderzocht, waren de verschillende, van de eigenlijke bloemen
stammende weefsels nog te herkennen (foto 28). Uitwendig kon men de
bomen hun eigenaardige oorsprong echter niet aanzien.

Foto 28. Doorgeschoten bloemen bij Early Mac Intosh-appel (naar TTTKEY, 1938).
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c. De stuifmeel- en eicelontwikkeling. Reductiedeling
Zoals we gezien hebben, zijn de pollenzakjes der meeldraden in het late
najaar of in het vroege voorjaar tot ontwikkeling gekomen. Nu beginnen
de cellen daarvan zich te differentiëren en al spoedig kan men van buiten
naar binnen de cellen onderscheiden van de epidermis, van de subepidermale lagen, van het tapetum en tenslotte de pollenmoedercellen,
De epidermale en sub-epidermale cellagen ondergaan verschillende veranderingen, het sporogene weefsel komt daar los van te liggen. De
bedoelde cellagen hebben alleen een beschermende functie.
De pollenmoedercellen zijn groot, zeer plasmarijk en ze hebben een vrij
grote kern met een of meer opvallend grote kernlichaampjes (foto 29).
Op een gegeven moment gaan deze cellen zich delen. H e t verloop van
deze celdeling is vrij wat anders dan van de normale celdeling, die reeds
eerder werd behandeld. De deling begint n.1. met het in paren bijeenkomen van de gelijksoortige chromosomen in de aequatoriale plaat (2—5).
De chromosomen van elk paar zijn afkomstig van de moeder- en vaderplant. Elk chromosoom blijkt bij nader onderzoek te bestaan uit een
tweetal draden, de Chromatiden, waaraan x>ponregelmatige afstanden
min of meer bolvormige lichaampjes van uiteenlopende grootte voorkomen, aan elke draad echter op dezelfde wijze. Wanneer de chromosomenparing geheel voltooid is, splitst elk chromosoom zich overlangs,
waardoor de 4 afzonderlijke Chromatiden zeer dicht bij elkaar komen te
liggen. Vrijwel direct daarna gaan ze uiteen in paren, waarbij zich nog
verdere bijzonderheden voordoen, die een hercombinatie der erfelijke
factoren tot geVolg hebben, doch waarop we hier niet verder kunnen
ingaan.
De chromosoomparen splitsen zich nu in afzonderlijke hele chromosomen, die zich elk naar een pool van de kernspoel bewegen (6—10).
(Bij de gewone kerndeling waren het de overlangse helften der chromosomen, die over de toekomstige dochtercellen werden verdeeld).
Aangezien de verdeling der chromosomen over de beide polen geheel
toevallig geschiedt, heeft dit een verdere hercombinatie 'der erfelijke
factoren, nu van het gehele chromosomenstelsel, tot gevolg. Maar bovendien heeft elke dochterkern, die inmiddels bij de spoelpolen ontstaat,
slechts de helft van het aantal chromosomen van de moedercel. Deze
deling wordt de reductiedeling of méiose genoemd. Na een zeer korte rustperiode volgt een nieuwe kerndeling, die normaal verloopt (13—18).
Het gevolg is, dat er 4 cellen zijn ontstaan, die nog in de celwand van de
pollenmoedercel liggen besloten. Het zijn depollentetraden, die al spoedig
door het verdwijnen van deze celwand uit elkaar gaan. De cellen ronden
zich af en verdikken hun celwand, waarin echter dunne plaatsen, die
alleen uit intine bestaan, overblijven. Dit zijn de kiemporiën, waardoor
later de stuifmeelbuizen kunnen uitgroeien. Door deling van de celkern
worden er 2 nieuwe kernen gevormd, waarvan de door een protoplasmahuidje omgeven, kleinere de eigenlijke geslachtelijke of generatieve kern,
de grotere de vegetatieve kern is, die blijkbaar het uitgroeien van de
stuifméelbuis beheerst. De stuifmeelkorrels zijn nu gereed. Elke stuif-
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F o t o 30. De eerste aanleg v a n de z a a d k n o p bij
Goudreinette. De celkernen zijn bijzonder groot,
hetgeen door de toegepaste kleuring nog wordt
geaccentueerd.
(naar E L S M A K N en V O N V E H ) .

F o t o 32. N a afsplitsing der dekcellen is de embryozak-moedercel (sp Z) ontstaan, waarvan de kern K
zichtbaar is. De integumenten beginnen reeds omhoog te groeien.
n a a r È L S S M A N en VON V E H ) .

F o t o 31. Onder de epidermis k o m t een cel K t o t
aanzienlijke ontwikkeling, hieruit o n t s t a a t later d e
embryozak-moedercel.
(naar E L S M A N N en V O N V E H ) .

F o t o 33. De kern v a n de embryozak-moedercel
voert de eerste deling uit. De beide integumenten
zijn n u ongeveer halversege de zaadknop gekomen.
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F o t o 34. De t é t r a d e is gereed; 3 der 4 cellen gaan
te gronde. De integumenten hebben de top v a n
de zaadknop bijna bereikt
(naar E L S S M A N en VON V E H ) .

F o t o 35. Drie v a n de vier cellen van de gevormde
t é t r a d e gaan te gronde, gemerkt ia 16 en 2.1;
E ~ de éénkernige embryozak.
(naar E L S S M A N en VON V E H . )

*&•,
. ,-t .*«

F o t o ' s 36 en 37. De 2-kernige embryozak en de vorming v a n de 4-kernige embryozak.
(naar ELSSMAN en VON V E H ) .
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meelkorrel bezit dus de helft van het aantal chromosomen, d a t men in
de overige lichaamscellen van de plant aantreft.
Verschillende onderzoekers (o. a. FLECKINGER, 1946) vonden, dat de
reductiedeling in de pollenmoedercellen plaats vindt wanneer de knopschubben ongeveer voor de helft groen zijn. FLECKINGER noemt dit knopstadium de „olive bicolore", hetgeen het best vertaald wordt met „de
twee-kleurige k n o p " , of „het twee-kleurenstadium".

F o t o 38. De achtkernige embryozak.
A = antipoden.
E = nucleolus v a n een kern van het e i a p p a r a a t ;
P = de beide poolkernen.
(naar ELSSMAST en VON V H E ) .

Enige tijd later vindt een dergelijke reductiedeling plaats in de zaadknop, waarvan de foto's 30—36 een beeld geven, De ontwikkeling van
de eicel is veel moeilijker na te gaan dan die van het stuifmeel. ELSSMAN
en V O N V E H (1931) en V O NV E H (1933) hebben er een duidelijke beschrijving van gegeven met voortreffelijke afbeeldingen.
Onder de epidermis komt een cel tot een aanzienlijke ontwikkeing
(foto 30). Wanneer zij een zekere grootte heeft bereikt, splitst zij naar de
top van de nucellus toe een aantal cellen, de dekcellen, af (foto 31),
waarna ze als embryozak- of macrospore-moedercel wordt betiteld. In
deze cel voltrekt zich de reductiedeling en de daarop volgende gewone
deling, waardoor er weer 4 dochtercellen ontstaan, elk met het halve of
haploïde aantal chromosomen (foto 32).
Zoals uit foto 33 blijkt, zijn de integumenten reeds vrij goed ontwikkeld
op dit ogenblik, dat een week tot een halve week voor de bloei valt.
In tegenstelling tot de p'ollentetraden, waarvan de 4 cellen blijven
leven, gaan de 3 naar de top van de nucellus toe gelegen dochtercellen
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t e gronde en slechts één ontwikkelt zich verder t o t de embryozak of
macrospore (foto 34). De kern van deze cel deelt zich (foto 35),de dochterkern nogmaals (foto 36)endedaaruit ontstane kernen ooknog eens. De
embryozak bevat n u 8 kernen, diezich op eeneigenaardige wijze groeperen (foto 37). Drie daarvan liggen onder de inmiddels door de uitgegroeide integumenten gevormde micropyle. Ditzijn de (grotere) eicel,
w a a r v a n dekern in de figuur niet zichtbaar is,ende2 (kleinere) Synergiden ( = helpsters). Aanhettegenoverliggende of chalazale einde liggen
er eveneens 3 :deantipoden. I ndefoto 38zijn er2 duidelijk, dederde is
slechts alseenwazige stip t e zien. Omtrent d ebetekenis der Synergiden
en antipoden tast men nog steeds in h e t duister.
In h e tmidden liggen de2overige kernen: dezgn. poolkernen, die later
m e t elkaar versmelten t o t de secundaire embryozak-kern. Deze kern
heeft d a nhet diploïde aantal chromosomen.
H e t nucellusweefsel heeft zich intussen ooknog verder ontwikkeld;
het vormt eenvrij dikke k a p over de embryozak.
De zaadknop is nu geheel ontwikkeld, de eicel k a nbevrucht worden.
Meestal is d i t reeds het geval bij h e t opengaan der bloemen, doch h e t
k o m t ookvoor, d a t deze toestand pasbereikt wordt op de 3 eof 4 e dag
v a n de bloei.
Bij deoverige fruitsoorten verloopt deembryozak-ontwikkeling geheel
op dezelfde wijze. Echter neemt de (anatrope) zaadknop bij de Steenvruchtigen niet dezelfde stand inals bij dePitvruchtigen. Bijde laatste
is demicropyle omlaag, bij de eerste iszij omhoog gericht.
De vorming v a nmeeldraden en stampers, de eigenaardige ontstaanswijze dergeslachtscellen envooral d ereductiedeling doen d evraag rijzen
welke factoren daarbij inhetspel zijn. Daarover weet men nog niet veel.
Waarschijnlijk spelen daarbij een aantal nog niet bekende hormonen,
welker vorming en invloed afhankelijk zijn v a nin-en uitwendige om-'
standigheden, een belangrijke rol. Van deuitwendige factoren zijn vooral
t e noemen d e stikstofbemesting, d e temperatuur (waarover later) ende
photoperiöde.
Bij verschillende planten heeft mengevonden, d a teenzware stikstofbemesting de vorming v a nstampers aanzienlijk bevordert en doet toenemen, doch de vorming v a n meeldraden of v a n h e t stuifmeel en de
k i e m k r a c h t d a a r v a n benadeelt

(TIBEAU,

1936;

LOEHWING,

1938;

TlEDJENS, I928; HOWLETT, I936).
Door wijziging v a n de daglengte k a ndevorming v a nstuifmeel bijv.
onderdrukt en die der eicellen bevorderd worden; ook h e t omgekeerde
k o m t voor (BRESLAVETZ, 1936). Temperatuur enphotoperiöde doeno.a.
h u n invloed gelden bij h e t ontstaan v a nde çj- en Ç-katjes v a n hazelaars; d e eerste worden omstreeks 10 Juni, de laatste pas in September
aangelegd'.
De plant beschikt in de reductiedeling, waarvan de oorzaken nog niet
bekend zijn, over eenbijzonder middel omhet aantal chromosomen niet inh e t
oneindiget edoen stijgen door deopeenvolgende bevruchtingen. Hetisduidelijk,
d a t ditzonder reductiedeling hetgeval zou zijn, want zowel de stuifmeelkorrel
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als de eicel zouden zonder de reductiedeling het diploïde aantal chromosomen
hebben. Door de bevruchting zou er dan een embryo ontstaan met 2 x het
diploïde = het tetraploïde aantal chromosomen. De daaruit ontstane planten
zouden nakomelingen geven met 4 x het diploïde = het octoploïde aantal
chromosomen, etc. Elke nieuwe generatie zou daardoor vrij aanzienlijk van de
voorgaande afwijken in haar eigenschappen. Het is ook gebleken, dat een zeker
aantal chromosomen niet overschreden k a n worden zonder de levensvatbaarheid der planten te benadelen.
In het voorgaande werd de reductiedeling bij diploïde planten nagegaan;
daarbij doen zich in de regel geen complicaties voor, zoals bij triploïden en
<. aneuploïden. De eerste hebben 3 X het haploïde, de laatste een onregelmatig
aantal, p x het haploïde aantal + q chromosomen. Het ligt voor de hand,
d a t deze bij de reductiedeling niet gelijkmatig over 2 dochterkernen verdeeld
kunnen worden. Het gevolg is dan ook, dat de „tetraden" van zulke planten
dikwijls meer dan 4 cellen bevatten, met een zeer variabel aantal chromosomen, waardoor ze dikwijls niet geschikt zijn voor de bevruchting. Dit is de
oorzaak van de cytologisch bepaalde steriliteit.
Het is duidelijk, dat deze storingen in de stuifmeel- en eicel-ontwikkeling
minder dikwijls op zullen treden bij planten met een even of gebalanceerd
aantal chromosomen, dus diploïden, tetraploïden, hexaploïden (met 6 x het
haploïde aantal) en octoploïden. Zulke planten zijn dan meestal ook vruchtbaarder dan die met een oneven aantal chromosomen, dus triploïden, pentaploïden (met 5 X het haploïde aantal), heptaploïden (met 7 x het haploïde
aantal) en aneuploïden (met een onregelmatig aantal chromosomen).
Het chromosomenstelsel der appels en peren is volgens de onderzoekingen
van DARLINGTON en MOFFETT (1930) niet zo eenvoudig. De zogenaamde
diploïde variëteiten zijn in werkelijkheid complex polyploid, hetgeen hier
betekent, dat zij gedeeltelijk tetraploïd, gedeeltelijk hexaploïd zijn. De zogenaamde triploïde pitvruchten zijn in werkelijkheid gedeeltelijk hexaploïd en
gedeeltelijk nonaploïd (9 X het haploïde aantal). Het fundamentele haploïde
aantal chromosomen dèr Rosaceae is 7 (in de meeste gevallen). Wanneer deze
aangeduid worden resp. als A, B, C, D, E, F en G, zijn de 17 chromosomen der
geslachtscellen, de 34 der vegetatieve cellen der „diploïde" variëteiten en de Si
der „triploïde" variëteiten resp. als volgt voor t e stellen:
Onder de wilde appels en peren k o m e n ook „ t e t r a p l o ï d e n " voor,
d i e o p o v e r e e n k o m s t i g e wijze 4 h a p l o ï d e c h r o m o s o o m s t e l l e n b e z i t t e n .
I n d e l a a t s t e j a r e n heeft m e n , i n v e r b a n d m e t h u n b e l a n g v o o r d e w i n n i n g
v a n nieuwe variëteiten door kruising, bijzondere a a n d a c h t besteed a a n
n u en d a n o p d u i k e n d e tetraploïde h y b r i d e n . Vooral in Z w e d e n heeft m e n
r e e d s e n i g e v o r d e r i n g e n g e b o e k t , d a n k zij h e t w e r k v a n N I L S S O N - E H L E
(1938) en zijn m e d e w e r k e r s .
De ingewikkelde samenstelling v a n het chromosomenstelsel der Pitv r u c h t i g e n heeft h o o f d z a k e l i j k b e t e k e n i s v o o r d e k r u i s i n g . D e z o g e n a a m d e
d i p l o ï d e v a r i ë t e i t e n g e d r a g e n zich, alsof ze i n d e r d a a d d i p l o i d zijn, d e „ t r i - "
e n „ t e t r a - p l o ï d e n " e v e n e e n s . E e n v o u d i g h e i d s h a l v e k u n n e n w e ze d a n o o k
a l s z o d a n i g a a n d u i d e n . D e g r o o t s t e b e t e k e n i s l i g t i n h e t feit of e e n f r u i t v a r i ë t e i t al d a n n i e t e e n e v e n a a n t a l c h r o m o s o m e n h e e f t . I n d e t a b e l l e n
X X V e n X X V I is d i t v o o r d e b e l a n g r i j k s t e a p p e l - e n p e r e n - v a r i ë t e i t e n
v e r m e l d . I n v e r b a n d m e t d e b e s c h i k b a r e r u i m t e w o r d e n wel d e n a m e n
der onderzoekers, doch niet de desbetreffende publicaties vermeld. Men
r a a d p l e g e d a a r v o o r o. a. J U N G E K I U S (1934). O o k w o r d t v a n elke v a r i ë t e i t
slechts één referentie genoemd.
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TABEL

XXV

D I P L O Ï D E EN T R I P L O I D E A P P E L S
i

Diploid
Auteur

Variëteit
Adersleber Calville
Allington Pippin
Ananas Reinette
Beauty of Bath
Calville Lesans
Charles Ross
Cox's Orange Pippin
Cox's Pomona
Delicious
Early Victoria
Ellison's Orange
Eng. Winter Goudpearmain
Gele Bellefleur
Jonathan
Keswick Codlin
Lane's Prince Albert
Laxton's Superb
London Pippin
Manks Codlin
Newton Pippin
Northern Spy
Ontario
Peasgood Nonsuch
Perzikrode Zomerappel
Rev. W. Wilks
Signe Tillisch
Titovka
Transparente de
Croncels
Wealthy
Winesap
Winter Banana
Witte Winter Calville
Worcester Pearmain
Yellow Transparant
Zucclamaglio
o

Akerö

Triploïd

P
P

P

P

Nebel
Crane en Lawrence
Muth en Junge
Crane en Lawrence
Nebel
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Elssmann
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Rybin
Nebel
Nebel
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Crane
Kobel
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Kobel
Crane en Lawrence
Kobel
Darlington en Moffett
Heilborn
Elssmann

P
P

Kobel
Heilborn
Nebel
Elssmann
Elssmann
Darlington en Moffett
Eismann
Crane en Lawrence
Elssmann

Variëteit

Auteur

Blenheim Pippin
Bramley's Seedling
Canada Reinette
Crimson Bramley
Goudreinette
Gravesteiner en alle
vormen daarvan
Herberts Reinette
Jacques Lebel
Ribston Pippin

Crane en Lawrence
Crane en Lawrence
Kobel
Darlington en Moffett
Nebel

P

P

Nebel
Kobel
Kobel
Darlington en Moffett

.
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vervolg Tabel X X V

Vermoedelijk diploid
Belle de Pontoise
Benoni
Brabantfe Bellefleur
Cortland
Eysdener Klumpke
Freiherr von Berlepsch
Glorie van Holland
Golden Delicous
Groninger Kroon
Gronsvelder Klumpke
J a m e s Grieve
Lombarts Calville
Lunterse Pippeling
Oranje Reinette
Present van Engeland
Present van Holland
Princesse Noble
Schoner von Nordhausen
Sterappel
Zigeunerin
Zoete Bloemée
Zoete Campagner
Zoete Ermgaard

Vermoedelijk triploïd
Lemoenappel
Notarisappel
Pater van den Elzen
Stayman Winesap
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TABEL XXVI

D I P L O I D E EN T R I P L O I D E P E R E N
Diplo d

Triploïd
Au'eur

Variëteit
André Desportes
Beurré Clairgeau
Beurré d'Hardenpont
Beurré Hardy
Beurré Lebrun
Beurré Superfin
Bon Chrétien Williams
Clapp's Favorite
Conférence
Doyenné du Comice
Durondeau
Emile d'Heyst
Fertility
Herzogin Elsa
Jules Guyot
Louise bonne d'Avranches
Marguerite Marillat*
Nouveau Poiteau
Olivier de Serres*
Précoce de Trévoux
Souvenir du Congrès*
Triomphe de Vienne

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Kobel
Moffett
Kobel
Kobel
Kobel
Moffett
Kobel
Miedzyrzecki
Moffett
Kobel
Moffett
Crane
Moffett
Moffett
Moffett
Kobel
Moffett
Kobel
Miedzyrzecki
Kobel
Moffett
Miedzyrzecki

Vermoedelijk diploid
Beurré d'Anjou
Beurré Beucke
Bonne d'Ezée
Comtesse de Paris
Duchesse d'Angoulême
E v a Baltet
Giesser Wildeman
Josephine de Malines
Juttepeer
Kleipeer
Légipont
Le Lectier
Madame Treyve
Madame Verte
Seigneur d'Esperen
Soldat Laboureur

*slechte stuifmeelleveranciers.

Auteur

Variëteit
Beurré Alexandre Lucas
"Beurré d'Amanlis
Beurré Diel
Beurré de Mérode
Conseiller à la Cour
Curé
Pitmaston

P
P
P
P
P

Elssmann
Moffett
Elssmann
Moffett
Kobel
Elssmann
Moffett
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Triploïd

Haploid

Diploid

17 c h r o m o s o m e n

3 4 Chromosomen

A1 Aä A 3
B, B„ B 3
^J

^*2 ^ S

DxD2
Ej E 2
G, G 2

S i Chromosomen

A . A n An A | A n A n

A i A 2 A n A j An A 3 A i A 2 A n

B

B

l

B

2

B

3

B

l

B

2

B

3

Cj Cg Cg Cj Cg Cg
Dj D2
Dj D2
E, E 2
Ej E2
F , F2
F1 F 2
G] G 2
Gj G 2

l

B

B

2

3

B

l

B

2

B

3

B

1

B

2

B

3

Cj Cg Cg Cj Cg Cg C] Cg Cg
D, D 2
D, D2
Di D2
1

?

F3F2
Gj G 2

1

2

FiF2
Gj G 2

1

2

FXF2
G t G2

d. Debloei
Met de bloei is het laatste ontwikkelingsstadium van de bloem,
waarin over de ontwikkelingsmogelijkheid van de vrucht wordt beslist,
aangebroken. Hij begint met het opengaan der bloemen en eindigt met
het verdrogen der meeldraden en stijlen, het verschrompelen en afvallen
der kroonbladeren (bij appel en peer) en der kelkbladeren (bij de Steenvruchtigen). Bij de druif wordt het bloemdek, het zgn. mutsje, bij het
begin van de bloei afgeworpen.
H e t tijdstip van het opengaan der bloemen wordt, behalve door de
erfelijke aanleg, in hoge m a t e bepaald door het tijdstip, waarop de diepe
rust der bloemknoppen is ingetreden, door de duur van deze rustperiode
en door de na het verbreken van de rust heersende temperaturen.
Men heeft wel getracht verband te leggen tussen de zgn. temperatuurssom na 1 J a n u a r i en het begin van de bloei, doch het bleek, om bovenstaande redenen, niet groot te zijn. Voor een zeer beperkt gebied kunnen
de temperatuurssommen wel enige waarde hebben, doch hun feitelijke
betekenis wettigt niet de moeite, die aan hun vaststelling moet worden
besteed. Bovendien gelden ze niet na langdurige winters, daar de bloei
dan spoediger, d.w.z. na een kortere inwerking van hoge temperaturen,
begint. De bloemen zijn dan bij alle variëteiten vrijwel gelijktijdig gereed
gekomen. De normale bloei-spreiding wordt daardoor aanzienlijk ingekrompen. In zulke jaren kunnen variëteiten, die daarvoor normaliter
niet in aanmerking komen, als stuifmeelleveranciers voor gewoonlijk veel
vroeger bloeiende variëteiten fungeren; b.v. de Sterreinette voor de
Goudreinette. Over het verband tussen de bloei en de temperatuur wordt
op pag. 228 uitvoeriger gesproken.
Het is van groot belang om te weten hoever de bloeitijd der verschillende variëteiten van een fruitsoort uiteenligt, omdat de kans op
een succesvolle bestuiving het grootst is bij een zo gering mogelijk
verschil. In het algemeen is de spreiding van de bloeitijd bij appels, de
pruimen en de rode bessen groter dan bij de overige fruitsoorten, zodat
men daarbij ook het meest met deze factor heeft te rekenen bij het aanleggen van nieuwe, of het verbeteren van een oude boomgaard.
Behalve voor de bestuiving is een zo min mogelijk verschillende bloeitijd van belang voor de ziektenbestrijding. Nog afgezien van het nadeel
om eenzelfde behandeling in meer dan één arbeidsgang te moeten
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splitsen, k a n er schade veroorzaakt worden aan de bomen, die in bloei
staan als de niet-bloeiende moeten worden bespoten. Daarom is ook de
gemengde aanplant, die vroeger in de Betuwe en in de Bangert in zwang
was, te enenmale af t e keuren.
In het algemeen heeft men kunnen constateren dat, hoewel de bloei
in verschillende jaren op zeer uiteenlopende d a t a k a n beginnen, de
relatieve bloeitijd vrij constant is. Wanneer men de bloeidata v a n een
bepaalde variëteit als vergelijkingspunten kiest, k a n men die der andere
variëteiten daarnaar aangeven. Deze methode wordt meestal gevolgd
bij het samenstellen v a n bloeitabellen, zoals die o.a. worden gegeven in
Mededeling N°. 32 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
(bewerkt door V A N STUIVENBERG en Z W E E D E ) . Zij geeft uiteraard nauwkeuriger inlichtingen d a n de verdeling in bloeigroepen, aangeduid als
zeer vroeg, middelvroeg, laat en zeer laat, e.d.,hoewel ookgegevens v a n
deze aard bruikbaar kunnen zijn. Uitvoerige bijzonderheden over de
bloeitijd der verschillende fruitsoorten en -variëteiten worden in dit
boek later gegeven en in bovengenoemde Mededeling.
De bloemen v a n eenzelfde bloeiwijze openen zich niet gelijktijdig,
evenmin als die op verschillende plaatsen a a n dezelfde t a k of dezelfde
boom. In de meeste gevallen bestaat er een nauw verband tussen het
ontwikkelingsverloop der bloemknoppen en de volgorde van opengaan
der bloemen.
Bij verreweg de meeste appelvariëteiten bloeit de topbloem het eerst,
dan volgen v a n onder naar boven dezijbloemen. Bijvele perenvariëteiten
echter, waar de topbloem door de lagere zijbloemen voorbijgestreefd of
zelfs later dan deze aangelegd wordt, bloeien de laagste zijbloemen het
eerst. Merkwaardiger wijze constateerden H E R B S T en R U D L O F F (1939),
dat dit vooral bij laat- en langzaam opbloeiende variëteiten, als Beurré
Hardenpont, Bonne Grise, Doyenné du Comice, Le Lectier en Soldat
Laboureur, het geval is. Waar, zoals bij vele peren, de bloeiwijze vertakt
is, openen zich de bloemen v a n de 2 e orde later dan dievande I e orde.
W a t de plaats aan de boom betreft, zij volstaan met de opmerking
dat de bloei in het algemeen vroeger begint aan de kortloten dan aan de
langloten. De variabiliteit in het gedrag der verschillende variëteiten
van een bepaalde soort moet hier onbesproken blijven; in pomologische
beschrijvingen dienen zij te worden vermeld, daar het gedrag dikwijls
karakteristiek is voor soort en variëteit.
Naast het tijdstip v a n het begin v a n de bloei is ook de duur v a n de
hoofd- en de totale bloeiperiode v a n belang. Onder de eerste wordt verstaan de tijd, gedurende welke 50% en meer der bloemen zijn geopend,
onder de laatste de tijd, waarin de bloei van 90% der bloemen verloopt.
Beide lopen bij verschillende soorten en variëteiten nogal uiteen. Globaal
genomen bedraagt de totale bloeiduur bij de appel en de peer ongeveer
14 dagen, de hoofdbloei ongeveer 9 dagen. Bijzonder nauwkeurige waarnemingen zijn daaromtrent verricht door H E R B S T en R U D L O F F (1939),
van welker gegevens er enige, betreffende peren, in de volgende tabel
X X V I I zijn samengevat.
Sprenger, Fruitteelt.
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TABEL XXVII

DUUR VAN DE TOTALE EN DE HOOFDBLOEIPERIODE BIJ PEREN
Variëteit

Beurré Clairgeau
Triumph de Vienne
Souvenir du Congres
Beurré de Mérode
Clapps. Favourite
Jules Guyot
Légipont
Bon Chrétien Williams
Beurré Diel
Beurré Alexander Lucas
Comtesse de Paris
Soldat Laboureur
Beurré Hardy-

Totale
bloeiperiode
14.5 ±
15-3 ±
16.7 ±
17.0 ±
18.0 ±
18.2 ±
18.5 ±
i8-7 ±
19-5 ±
19-5 ±
21.2 ±
21.5 ±
24.2 ±

2.06 (—)
2.05 (14)
1.79 (17)
1.86 (15)
3.65 (14)
2.49 (14)
3-78 (17)
3-55 (16)
3-84 (17)
3-04 (18)
5.54 (18)
5-31 (16)
1.92 (19)

Hoofdbloeiperiode
7.4 ±
8.0 ±
6.8 ±
9.7 ±
8.9 ±
8.7 ±
7-3 ±
9.4 ±
7-5 ±

I.29
O.80
0.81
O.08
0.95
2.15
2.33
1.89
1-29

8.9 ± n s

10.3 ± 1.15
8.6 ± 2.76
8.2 ± 3.46

Dag maximale bloei

7
8
6
6

7
7
7
8
6
8

7
9

Uitgezonderd enkele afwijkingen komen deze waarden zeer goed
overeen met de in Wageningen vastgestelde, in de tabel tussen haakjes
aangeduid. Zoals blijkt, bestaat er geen vast verband tussen de duur van
de hoofdbloei en die van de totale bloei. De genoemde onderzoekers
vonden tevens, dat de duur van de opbloei ook vrij sterk uiteen kan
lopen. Verschillende variëteiten zijn daarbij veel afhankelijker van de
weersomstandigheden dan andere. De laatste kunnen daardoor regelmatiger oogsten leveren dan de eerste, mits hun bloeitijd niet zeer kort is,
want dan zullen zij onder ongunstige weersomstandigheden tijdens de
bloei, bijv. nachtvorsten, naar verhouding groter schade oplopen dan
de eerstgenoemde groep.
H E R B S T en R U D L O F F (1939) wijzen nog op het verband tussen het
phaenologisch gedrag en het productievermogen (Fruchtungsvermögen),
waaronder zij verstaan het aantal vruchten, dat een boom moet dragen
in verhouding tot het aantal bloemen om een volle dracht te leveren.
In tegenstelling tot de door hen gevolgde aanduiding willen wij spreken
van een groot productievermogen, wanneer een gering percentage, van
een klein productievermogen, wanneer een groot percentage der bloemen
daarvoor noodzakelijk is. In jaren met voor de bestuiving ongunstige
weersomstandigheden kan zich de mogelijkheid voordoen, d a t er onvoldoende bloemen bevrucht worden om een volle dracht mogelijk te maken.
Dan zijn vooral de variëteiten met een klein productievermogen en een
korte bloeiduur in het nadeel. Gelukkigerwijze vertonen de meeste aangeplante variëteiten een gunstige verhouding tussen bloeiduur en productievermogen. Een korte bloeiduur gaat in den regel gepaard met een
groot, een lange bloeiduur met een klein productievermogen. Bij de peren
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behoren bijv. tot de eerste groep Beurré Clairgeau en Souvenir du Congres, tot de tweede Soldat Laboureur en Beurré Hardy.
Verschillende cultuurmaatregelen hebben een groter of kleiner effect
op de bloei. Verreweg de belangrijkste daarvan is de snoei, die vooral na
langdurige winters soms nog laat uitgevoerd moet worden. HATTON en
G R U B B (1924) hebben waargenomen, dat de bloei daardoor wel 15 dagen
kan worden vertraagd. K O B E L (1931) vermeld hetzelfde van sterk ingesnoeide kersebomen.
Reeds zeer dikwijls heeft men in de practijk waargenomen, d a t een
bepaalde fruitvariëteit op de ene onderstam veel vroeger begint te bloeien
dan op een ander. Soms zelfs waren de verschillen zo opvallend, d a t
men meende m e t verschillende variëteiten te doen te hebben. In vele
andere gevallen kan men echter weinig merken van een dergelijke invloed
van de onderstam.
Toen eenmaal het onderstammen-onderzoek goed was begonnen, heeft
men uiteraard aan deze kwestie de nodige aandacht besteed. Zo vonden
HATTON en G R U B B (1924), dat Lane's Prince Albert vroeg bloeit op de
typen II, V I I , V I I I en I X , laat op VI, X en X V I , en zeer laat op X I I I .
In bepaalde jaren beliep het grootste verschil meer dan 10 dagen.
Evenmin als de entpartners elkanders groeiperiodiciteit zodanig
beïnvloeden, d a t deze geheel identiek worden, k a n de onderstam de bloei
van de ent doen samenvallen met die van niet geënte onderstammen
v a n hetzelfde type. Myrobalaan B bloeit als ongeënte boom vroeg;
daarop geënte pruimen bloeien echter later dan op andere onderstammen. Nu is Myrobalaan B een krachtige onderstam, die de ent
tot late groei prikkelt. Het gevolg is, d a t de rustperiode later wordt
bereikt, doch ook later wordt beëindigd, hetgeen tot uiting komt in een
latere bloei. De Pershore, die een vroeger begin van de rustperiode
teweegbrengt, doet ook de bloei vroeger vallen, hoewel hij zelf een late
bloeier is. Dergelijke verschillen als tussen Myrobalaan B en Pershore
vonden HATTON en G R U B B (I.e.) tussen Brussels en Common Mussel.
De entvariëteiten waren Czar en Victoria, waarvan het begin van de bloei
op de genoemde onderstammen ongeveer 7 dagen uiteenliep. De verschillen verdwenen echter bij het bereiken v a n de maximale bloei.
Bij kersen werd geconstateerd, dat Kentish Red (een zure kers) op
Mahaleb 2 à 3 dagen vroeger bloeit, dan op zoete kers (HATTON en AMOS,
1936). Dergelijke waarnemingen werden gedaan door HILKENBÄUMER
(1942) bij de Dubbele Morel op Mahaleb, hoewel de verschillen daarbij
niet zo geprononceerd waren, en alleen de opbloei betroffen.
Ook de bovengenoemde verschillen in de onderstam-invloed bij appel
en pruim werden door HILKENBÄUMER waargenomen. Verschillende
variëteiten vertonen, zoals uiteraard te verwachten is, een min of meer
uiteenlopend gedrag. Terwijl de meeste appels op I X vroeger bloeiden
dan op andere typen, werd de bloei van Beauty of Bath en Ontario
niet noemenswaard beïnvloed. De laatste werd trouwens in het algemeen weinig beïnvloed door de onderstam. HILKENBÄUMER vermeldt
tevens, dat de invloed van de onderstam niet in alle jaren even
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duidelijk tot uiting kwam, hetgeen niet te verwonderen is, daar de
bloei van nog zoveel andere factoren afhangt. De bloei werd in het
algemeen vervroegd door I X en in mindere m a t e door II, VII en X,
verlaat door X I I en X I I I .
Bij peren op een aantal kweetypen werden geen noemenswaardige verschillen waargenomen. Blijkbaar spelen daarbij andere factoren een
belangrijker rol dan de onderstam.
Bij pruimen was de onderstaminvloed sterker op het uitlopen der
bomen dan op het begin van de bloei. Ook hierbij bleken verschillende
variëteiten op uiteenlopende wijze te reageren. De bloei van Czar werd
minder dan die v a n de meeste andere variëteiten door de onderstam
beïnvloed, die van E m m y Lepperman meer. Sterker dan de onderstam
deed de standplaats zijn invloed gelden, aangezien eenzelfde combinatie
niet op alle proefbedrijven hetzelfde beeld vertoonde. Common Mussel
en Myrobalaan gedroegen zich als in East-Malling.
Bij perziken bleek de bloei, evenals het uitlopen der bomen, door
een bepaalde onderstam vrij constant beïnvloed te worden. Zo werden
beide vervroegd door Marianna, Myrobalana alba en Ackermann, verlaat
door Blauwe Kroos. Alleen de bloei werd vervroegd door Common
Mussel, dikwijls verlaat door St. Julien de Toulouse. Een eigenaardig
gedrag vertonen de perziken, evenals een aantal pruimen, op Gele Kroos.
Daarbij werd de bloei n.1. vervroegd, doch het uitlopen der bladknoppen
vertraagd.
e. De bestuiving
De meeste fruitgewassen leveren geen opbrengst wanneer de bestuiving
(en meestal ook de bevruchting) is uitgebleven. Het stuifmeel, d a t door
het openspringen der helmhokken vrijkomt, moet overgebracht worden
op de stempels.
Deze overdracht wordt bewerkstelligd door de wind bij de windbestuivers, welker stempels door hun grote ontwikkeling aangepast zijn
aan het opvangen van het door de wind aangevoerde droge stuifmeel,
door insecten bij de overige fruitsoorten, die gekenmerkt zijn door het
bezit van een relatief kleine stempel en kleverig stuifmeel. Over de betekenis van de wind voor de overdracht van het stuifmeel bij insectenbloeiers
zijn de meningen nog steeds verdeeld. Sommigen achten haar zeer belangrijk, anderen ontzeggen haar elke waarde. Dikwijls werd echter te veel
gelet op de vlucht der honingbijen. Wanneer die onvoldoende was geweest
en er toch een behoorlijke dracht werd gevormd, werd deze toegeschreven
aan de wind, die het vliegen der bijen onmogelijk maakte. Veel andere
insecten vliegen echter nog, wanneer de bij haar werkzaamheid staakt.
Mogelijkerwijs wordt er wel een geringe hoeveelheid stuifmeel door de
wind overgebracht, doch dit is stellig niet van zo grote betekenis.
Van groot belang blijkt in het algemeen de activiteit van de honingbij,
ëen groot aantal wilde bijen (vooral Andrena- en Halictus-soorten),
hommels (vooral de aardhommel, Bombus terristris, en de weidehommel,
Bombus pratensis) en zweefvliegen (Syrphus-, Bombilius-, Lasiopticus-
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soorten, etc.) en andere vliegen. Dikwijls wordt de betekenis der „wilde"
insecten onderschat ; zij blijkt echter duidelijk wanneer de weersomstandigheden voor de honingbij niet gunstig zijn. Dan zijn het vooral de
hommels en een aantal wilde bijen-soorten, die de bestuiving „voor hun
rekening nemen". Intussen kan men niet steeds voldoende op hun
activiteit rekenen. H e t is daarom verstandiger zich bij voorbaat te verzekeren van de medewerking der honingbijen. In Hoofdstuk VI wordt
deze kwestie nog uitvoeriger besproken.
Het is voor een goede bestuiving noodzakelijk, dat de bloemen geheel
geopend zijn. Wanneer de bloemen zich niet voldoende openen, blijken
zij geen of weinig aantrekkingskracht op de bestuivende insecten uit te
oefenen. SCHANDERL (1937) wijst op dit verschijnsel bij de peer Jeanne
d'Arc, die in de bloeitijd zeer gemakkelijk te herkennen is aan haar slechts
half geopende bloemen (foto 39). De kroonblaadjes blijven over de stempels heen gebogen. De slechte vruchtdracht is uitsluitend het gevolg
van deze eigenaardigheid, want bij de bestuivingsproeven blijkt, dat
J e a n n e d'Arc zeer goed kan dragen. Zelfs het verwijderen der kroonbladeren bleek reeds voldoende te zijn om een 4X zo grote opbrengst te
verkrijgen als van de onbehandelde bloemen. Dit is een geval van
morphologische steriliteit.

Foto 39. L,inks de bloemen van Soldat laboureur (normaal geopend), rechts die van
Jeanne d'Arc (slechts half geopend), (naar SCHAÏTOERL, 1937).

In het merendeel zijn onze fruitgewassen protogynisch, de stempels
zijn reeds ontvankelijk voor het stuifmeel, vóórdat de meeldraden
in dezelfde bloem openspringen. Men heeft hieraan vroeger een grote
betekenis toegekend, omdat het een middel zou zijn om de zelfbestuiving
tegen te gaan. Het is echter gebleken, dat de meeste fruitvariëteiten,
helaas, over doeltreffender middelen beschikken om deze te verhinderen.
De autogamie, de zelfbestuiving door stuifmeel v a n dezelfde bloem, kan
er echter door worden uitgesteld. Dit is niet het geval met de zelfbestuiving door bloemen van dezelfde boom (geitonogamié), die zich,
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zoals we gezien hebben, niet gelijktijdig openen. Zelfbestuiving treedt
ook op, wanneer het stuifmeel van andere bomen van dezelfde variëteit
op de stempels wordt gebracht, daar deze alle zijn verkregen door de
ongeslachtelijke vermenigvuldiging van één enkele zaailing.
De oudere bloembiologen waren van mening, d a t de n a t u u r te allen
tijde er voor zorg droeg, d a t de zelfbestuiving geen of slechts een minderwaardig resultaat zou geven. Dit is tot op zekere hoogte juist, doch in de
gevallen waar zelfbestuiving de vruchtdracht en -kwaliteit niet beneden
het gewenste peil doet dalen, k a n de fruitteler er toch een dankbaar
gebruik van maken. In alle andere gevallen zal hij echter, door het aanplanten v a n verschillende variëteiten op een zelfde perceel, de gelegenheid
moeten scheppen voor de vereiste kruisbestuiving (allogamie), de overdracht van stuifmeel uit bloemen van de ene variëteit op de stempels
der bloemen van de andere.
Dit brengt ons als vanzelf tot de volgende vragen:
Is het dikwijls optredende slechte resultaat van zelfbestuiving het
gevolg van de inferieure kwaliteit van stuifmeel en eicellen?
W a t is de oorzaak daarvan, wanneer stuifmeel en eicellen geen
aantoonbare defecten hebben?
Geeft kruisbestuiving wel steeds goede resultaten?
Zo niet, welke variëteiten zijn dan goede stuifmeelleveranciers voor
de kruisbestuiving?
Voor de beantwoording dezer vragen is het noodzakelijk het verloop
van de bestuiving, de bevruchting en de vruchtzetting te kennen. Bij
de bespreking van deze processen zal dan tevens blijken, welke stoornissen er zich voordoen en waardoor.
Het op de stempel gebrachte stuifmeel gaat, door de inwerking van
het suikerhoudende stempelvocht tot kieming over. De stuifmeelkorrel
groeit door een der kiemporiën buisvormig uit en deze buis dringt tussen
de papillen het stempel- en stijlweefsel binnen. Uiteraard moet het stuifmeel kiemkrachtig zijn, d.w.z. het moet een levende inhoud en kiemporiën bezitten. Variëteiten, die veel niet-kiemend stuifmeel produceren,
zijn dus weinig geschikt als stuifmeelleverancier. Een voorbeeld daarvan isde Gravensteinerappel, die volgens FLORIN (1926) en KVAALE (1926)
50 % loos en ongeveer 30 % stuifmeel zonder kiemporiën vormt. Om
begrijpelijke redenen treft men dit soort stuifmeel het meeste aan bij
triploïde variëteiten, doch ook bij een aantal diploïden kan het een vrij
hoog percentage uitmaken; bij Macintosh bijv. ± 40 % .
De vorming van het stuifmeel is zeer afhankelijk van de in- en uitwendige groeiomstandigheden. Wanneer deze ongunstig zijn, blijven de
korrels klein en dikwijls gaat hun inhoud te gronde. Bomen, die in een
slechte voedingstoestand verkeren,produceren meestal veel loos stuifmeel.
Niet zelden echter ziet men dit ook bij de bomen van enkele fruitvariëteiten, waarvan het absoluut niet gezegd kan worden, bijv. Perzikrode Zomerappel, Marguerite Marillat, Olivier de Serres, Souvenir du
Congrès, een aantal pruimen, vooral triflora-variëteiten en vrij veel
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druiven-variëteiten. Stellig heeft men daarbij te maken met een overgang
naar de volkomen éénslachtige, in dit geval vrouwelijke bloemen.
O. i. gaat K O B E L (1931) dan ook te ver door te spreken van „ernährungs-physiologisch bedingte" stuifmeel-steriliteit. Zijn proeven over de
kieming van stuifmeel uit bloemen aan verschillende plaatsen aan de
t a k of een boom wijzen zeer duidelijk op andere oorzaken. Zo waren de
kiemingspercentages van de perzikvariëteit Sneed, van het stuifmeel der
bloemen aan een eindscheut als volgt:
TABEL XXVIII
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Duidelijk blijkt, dat het stuifmeel uit de bloemen op de plaats waar de
correlatieve knopremming het grootst is ook het best kiemt. Merkwaardiger wijze ziet men vrij algemeen, d a t de meeldraden en het stuifmeel de
sterkste ontwikkeling vertonen, en die der stampers en eicellen overtreffen (bij éénslachtige bloemen totaal) waar de knopremming betrekkelijk langdurig (of blijvend) sterk blijft. Men zou met meer recht kunnen
spreken v a n correlatie/ veroorzaakte stuifmeelsteriliteit. H e t lijkt ons
daarom beter om de „ernährungs-'physiologisch bedingte" stuifmeelsteriliteit te beschouwen als een bijzonder geval van de ontwikkelingsphysiologische.
Intussen betekent het voorkomen vaneen zeker percentageloosof slecht
kiemende stuifmeelkorrels nog niet, dat het stuifmeel absoluut geen
bevruchting kan teweegbrengen. Wanneer er maar voldoende goede
korrels op de stempels worden gebracht, k a n het resultaat bevredigend
zijn.
De stuifmeelbuis groeit in het geleidingsweefsel van de stijl verder
naar beneden, waarbij voedingsstoffen worden opgenomen, die door
middel van de uitgescheiden enzymen zijn vrij gemaakt. Aanvankelijk is
de groeisnelheid vrij gering doch later neemt zij steeds meer toe. Onwillekeurig dringt zich de vergelijking op met de hyphen van parasitaire
schimmels. Wanneer de weg door de stijl geheel is afgelegd, bereikt de
stuifmeelbuis de holte in de vruchtbeginsels, waarin zich de zaadknoppen
bevinden. Zij groeien naar de zaadknoppen toe en dringen deze, meestal
via de micropyle, binnen, hetgeen men aanduidt alsporogamie. Uitzonde-
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ringen hierop vormen de stuifmeelbuizen van de walnoot, die via de
chalaza binnendringen (chalazogamie)
Wanneer het binnendringen in de zaadknop nu gevolgd wordt door de
bevruchting, de vruchtzetting en een (niet door andere factoren gestoorde) goede vruchtgroei, kan men concluderen, d a t het stuifmeel
goed is geweest. Men kan dit ook op een andere manier, die sneller
tot het doel leidt, nagaan n.1. door stuifmeelkiemingsproeven. Bovendien
heeft deze methode het voordeel, dat men practisch onafhankelijk is van
storende factoren door welke het stuifmeel beschadigd wordt. De belangrijkste daarvan is wel de regen, die de korrels dikwijls doet barsten.
Bij de stuifmeelkiemingsproeven, die in het laboratorium worden uitgevoerd, k a n men de temperatuur, de luchtvochtigheid en de concentratie v a n het kiemingsmedium constant houden, hetgeen een betere
beoordeling van de kiembaarheid van het stuifmeel mogelijk m a a k t . Als
kiemingsmedium dienen rietsuiker-oplossingen, bereid met gedestilleerd
water en chemisch zuivere, vooral Ca-vrije, rietsuiker. Toevoeging van
Kaliummonophosphaat en boorzuur bevorderen dikwijls de kieming.
Het boorzuur is bij vele planten noodzakelijk om het barsten der stuifmeelkorrels tegen te gaan. Hoewel de gunstigste suikerconcentratie voor
verschillende fruitsoorten en -variëteiten uiteenloopt, kan men in het
algemeen wel zeggen, dat een 10 à 15 %-ige rietsuikeroplossing in vele
gevallen zeer bruikbaar is.
Voor het onderzoek neemt men een aantal, ongeveer 10, bloemtrossen,
waarvan de bloemen nog gesloten zijn en laat deze in het laboratorium
uitkomen. Wanneer de bloemen zich geopend hebben en de helmknoppen
opengesprongen zijn, klopt men het stuifmeel v a n elke afzonderlijke
bloem op een stukje zwart glanspapier uit. Wanneer er een voldoende
hoeveelheid is verkregen tipt men daarna met een fijn penseel hier en
daar iets op, zodat stellig een goed gemiddeld monster wordt opgenomen.
H e t stuifmeel wordt nu met de penseel in een, op een dekglaasje
geplaatste druppel van de suikeroplossing gebracht en daarin goed verdeeld. Men dient er voor zorg te dragen, niet te veel stuifmeel in de
druppel te brengen, daar dit het latere tellen en meten zeer bemoeilijkt.
Ongeveer 300 korrels per preparaat is ruim voldoende. Het dekglaasje
wordt omgekeerd, met de druppel naar beneden, op een van een ring
voorzien objectglaasje, gelegd, waarna het geheel geplaatst wordt in een
thermostaat, althans een ruimte met een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur, die ongeveer 20° C moet bedragen. Men dient er voor te zorgen,
d a t het preparaat niet uitdroogt, hetgeen men op verschillende wijzen
kan voorkomen, o.a. door de bovengenoemde ring te vervaardigen uit
2 m m dik houtkarton en deze geheel m e t water t e doordrenken (de suikerdruppel mag niet met het water van deze ring in contact komen!).
Na. een bepaalde vaststaande tijd, ongeveer 20 à 24 uur wordt de
kieming nagegaan, door deze van bijv. 250 korrels për preparaat te
bepalen.
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Sommige onderzoekers voegen aan het preparaat nog stukjes stempelweefsel toe, daar dit de kieming kan bevorderen. KOBEL (1931) vermeldt
het effect van stukjes stempel van verschillende variëteiten op de kieming
van het stuifmeel van een bepaalde variëteit, zie tabel X X V I I I .
TABEL X X I X

DE INVLOED VAN SOORT-EIGEN EN SOORT-VREEMD STEMPELW E E F S E L OP DE S T U I F M E E L K I E M I N G
Stuifmeel van

Stempel van

% kieming

Peren :
Louise Bonne d'Avranches
idem
idem
Nouveau Poiteau
idem
idem

Louise Bonne d'Avranches
Doyenné du Comice
Nouveau Poiteau
idem
Louise Bonne d'Avranches
Doyenné du Comice

43 ±
S3 ±
32 ±
27 ±
49 ±
32 ±

1
3
3
2
2
2

Appels :
Roter See-apfel
idem
Transparent de Croncels
idem

Roter See-apfel
Transparent de Croncels
idem
Roter See-apfel

73 ±
90 ±
SS ±
SO ±

3
1
3
2

Pruimen :
Italiaanse Kwets
idem
idem
Belle de Louvain
idem

Italiaanse Kwets
Belle de Louvain
Ontario
Belle de Louvain
Italiaanse Kwets

68 ±
83 ±
30 ±
75 ±
74 ±

2
3
4
3
3

Kersen :
Ostheimer Weichsel
idem
idem
Prinzessinkirsche
idem
idem

Ostheimer Weichsel
Prinzessinkirsche
Rigikirsche
Prinzessinkirsche
Rigikirsche
Ostheimer Weichsel

38
62
61
41
Si

±
±
±
±
±

8±

Zoals men ziet, oefent het stempelweefsel al naar de variëteit een vrij grote
invloed uit, hoewel niet bij elk soort stuifmeel even sterk. Overeenkomstige
resultaten worden vermeld door PASJKJEWJITSJ (1930). KOBEL kan geen
verband vinden tussen goede kieming bij toevoegjng van soort-eigen stempelweefsel en zelf-fertiliteit. De waarde van deze toevoeging is dus niet zeer
betrouwbaar, daar het verkrijgen van exacte gegevens daardoor in vele gevallen
illusoir wordt.
Aangezien de kiemingsoplossingen zodanig kunnen worden samengesteld,
d a t reeds een optimale kieming wordt verkregen, achten wij het toevoegen
v a n stempelweefsel niet noodzakelijk. Het is in ieder geval zeer twijfelachtig
of men, zoals sommige onderzoekers dat wel gedaan hebben, op grond van de
stuifmeelkieming bij toevoeging van stempelweefsel van een bepaalde variëteitdaaruit zo verregaande conclusie mag trekken als het samenstellen v a n bestui,
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vingsgroepen. KOBEL (1931) vermeldt o.a. het geval, waarin BRANSCHEIDT
(1929) de Landsberger Reinette ongeschikt verklaarde als stuifmeelleverancier
voor de Goudreinette. Bij werkelijke uitvoering der bestuiving door KOBEL
bleek echter wel iets anders, zie tabel XXX.

TABEL XXX

BESTUIVINGS-PROEVEN MET GOUDREINETTE

Stuifmeelleverancier
Berner Rosenappel
Landsberger Reinette
Goudreinette

Aantal
bloemen
87
95
102

Rijpe
vruchten

°/
/o
20
32

Goede zaden
per vrucht
3.1
2.4

Loze zaden
per vrucht

%
39
52

°

Of misschien het aantal loze zaden per vrucht enigszins in verband staat
met dewaarneming van BRANSCHEIDT, dat stuifmeel van Landsberger Reinette
slecht kiemt bij toevoeging van Goudreinette stempelweefsel, is nog te bezien.
In iedergevalblijkt weluit hetbovenstaande, dat uit stuifmeelkiemingsproeven
geen inlichtingen kunnen worden verkregen over het optreden van intersteriliteit.
Door zulke stuifmeelkiemingsproeven heeft men de kwaliteit van het
stuifmeel van een zeer groot aantal variëteiten van alle belangrijke
fruitsoorten bepaald. Daarbij is gebleken, dat in het algemeen de diploïde
variëteiten veel beter stuifmeel vormen dan de triploïde. De reden
daarvoor is reeds uitvoerig behandeld.
De tabellen X X V en X X V I geven dus meteen aan welke appelen peren-variëteiten goede en slechte stuifmeelleveranciers zijn. De
eerste kiemen voor meer dan 75 % , de laatste voor minder dan 35 % .
Zoals steeds bestaan er uitzonderingen op de regel, dat diploïde
variëteiten geede stuifmeelleveranciers zijn. Dit is toe te schrijven aan
het feit, dat de erfelijke structuur der zgn. diploïde appels en peren in
werkelijkheid veel ingewikkelder is. Bovendien kunnen er factoren in het
spel zijn, die de vorming van een hoog percentage abortief stuifmeel
teweeg brengen. Voorbeelden van slechte, „diploïde" stuifmeelleveranciers zijn de peren Marguerite Marillat, Souvenir du Congrès, en Olivier
de Serres. Het is in zulke gevallen moeilijk uit te maken of men te doen
heeft met cytologische (bepaald door gestoorde reductiedeling), dan wel
m e t één der vormen v a n physiologische steriliteit, welke laatste wordt
bepaald door de physiologische omstandigheden als voeding, hormoonhuishouding, e t c . Bij sommige fruitvariëteiten, vooral pruimen, komt
het niet eens meer tot de vorming van stuifmeel of ze produceren slechts
een zeer geringe hoeveelheid v a n zeer slechte kwaliteit of de helmhokken
springen niet open. Voorbeelden daarvan zijn Drap d'Or d'Esperen en
Rode Eierpruim.
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Enkele triploïden geven naar verhouding vrij veel goed stuifmeel,
bijv. de appelvar. Bramley's Seedling.
I n het algemeen k a n gezegd worden, d a t variëteiten welker stuifmeel
voor meer dan 35% kiemt tot de goede, diewaarbij het voor minder dan
35 % kiemt t o t de slechte stuifmeelleveranciers behoren.
Zeer uitvoerige gegevens zijn daaromtrent samengebracht door
JUNGERIUS (1934) in Mededeling N°. 22 v a n het Laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt. Voor enige der belangrijke fruitvariëteiten wordt
het stuifmeelkiemingspercentage vermeld in tabel X X X I .

TABEL X X X I

STUIFMEELKIEMINGSPERCENTAGE
Variëteit
Appels:
Allington Pippin
Ananas-Reinette
Blenheim Pippin
Bramley's Seedling
Canada-Reinette
Cortland
Cox's Oranje Pippin
Cox's Pomona
Ellison's Oranje
Eng. Wintergoudpearmain
Glorie v a n Holland
Golden Delicious
Goudreinette
Gravensteiner
J a m e s Grieve
Jonathan
Laxton's Superb
Lemoenappel
Manks Codlin
Northern Spy
Notarisappel
Ontario
Perzikrode Zomerappel
Present v a n Engeland
Princesse Noble
Ribston Pippin

Kiem-percentage

77
76—100
4—34
21—66
4—38
70—75
50—97
94—98
90
86—100
70
89
2—33
7—36
78—96
75—57
75
10—20

88
58—90
10—20

68—94
30—67
60—80
71—93
23

Variëteit

Kiem-percentage

Appels;
Signe Tillisch
Sterreinette
Transparente de Croncels
Wealthy
W i t t e Winter Calville
Yellow Transparent
Zucclamaglio

77—100
91
55—98
44—86
51—96
52—93
71—94

Peren:
André Desportes
Beurré Alexander Lucas
Beurré Clairgeau
Beurré d'Amanlis
Beurré Diel
Beurré H a r d y
Beurré Lebrun
Bon Chrétien Williams
Clapp's Favourite
Comtesse de Paris
Conférence
Conseiller à la Cour
Curé
Doyenné du Comice
Emile d'Heyst
Légipont
Le Lectier

54—90
1—34
35—85
6
1—31
49—91
43
40—95
58—98
52—62
77—85
13—17
.4—46
74—90
84
64—95
56—83
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Variëteit
Peren:
Louise Bonne d'Avranches
Marguerite Marillat
Nouveau Poiteau
Pitmaston ( = Williams
Duchess)
Précoce de Trévoux
Seigneur d'Esperen
Soldat Laboureur
Souvenir du Congrès
Triumph de Vienne
Pruimen :
Beauty
Belle de Louvain
Coe's Golden Drop
Czar
Early Laxton
E m m a Leppermann
Golden J a p a n
Italiaanse Kwets

Kiem-percentage

38—95
0

24—91
I

21

45—77
46—90
50—85
10—72
3—55

47
70—90
65—85
75—85
45—75
75
19
80—95

Variëteit

Kiem-percentage

Pruimen:
Jefferson
Methley
Ontario
Perzikpruim
Reine Claude d'Althann
de Bavay
„
„
Boddaert
„
„
d'Oullins
Verte
Washington

60—80
54
30—70
60—80
30—80
60
70
70—90
30—90
80—95

Kersen :
Abbesse de Mouland
Early Rivers
Früheste der Mark
Frühe Werder
Hedelfinger
Kassins Frühe
Morel

20 40
50—65
20—90
68—86
23—35
35
70

De slechte resultaten, die men dikwijls ziet na zelfbestuiving, kunnen
dus bij vele variëteiten niet het gevolg zijn v a n de slechte kwaliteit v a nhet stuifmeel en, zoals blijkt na kruisbestuiving, evenmin v a n slechte
zaadknoppen.
Verschillende onderzoekers hebben n u aangetoond, d a t bij zelfbestuiving de stuifmeelbuizen wel in de stijlen dringen, doch d a t hun
groei een te langzaam verloop heeft om de zaadknop op tijd te bereiken
om deze te bevruchten, of d a t h u n groei ergens, dikwijls reeds boven'de
stijl, stil komt te staan, waarbij hun uiteinden opzwellen en bevruchting
natuurlijk ook uitgesloten is. H e t uitblijven v a n de bevruchting bij zelfbestuiving wordt dikwijls zelfsteriliteit genoemd, hetgeen eigenlijk indit
geval betekent d a t de zaadknoppen niet goed zouden functioneren. Beter
is het daarom om te spreken v a n zelf-onverenigbaarheid of zelf-incompatibiliteit.
De remming van de groei der stuifmeelbuizen in de stijlen van dezelfde
variëteit berust op physiologische processen, die bepaald worden door de
gezamelijke werking vaneenaantal genen, zgn.multipele allelomorphen. Deze
kwestie werd onderzocht door CORRENS (1912) en vele anderen na hem,o.a.
SIRKS (1926) en CRANE en LAWRENCE (1929).

De betrokken genen worden aangeduid als.Slt S2, S3, etc.;bij de zoete kers
zijn er volgens CRANE en LAWRENCE (1934) tenminste 13, dieper variëteit in
een combinatie vantwee voorkomen, dusbüv. S ^ , ofSjSa, ofS2S5,etc.Inde
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geslachtscellen komen zij afzonderlijk voor. Een variëteit met de combinatie
SJSJ levert dus stuifmeelkorrels en eicellen met de factor Slt of S 2 ; de stijlen
dragen vanzelfsprekend de combinatie SjS 2 . Nu kunnen de stuifmeelbuizen
Sj en S 2 niet door de stijlen SjS, heen groeien. Daarentegen wel die van een
variëteit, die de factoren S 3 S 4 draagt; de stuifmeelkorrels en eicellen van die
variëteit dragen dus de factoren S 3 of S 4 . Een schematische voorstelling van
de ineffectieve zelfbestuiving en de succesvolle kruisbestuiving is gegeven
in foto 40 a en b.

Foto 40. A: De beide poolkernen versmelten met elkaar en één der beide generatieve
kernen (K) uit de shiifmeelkiembuis ligt daar tegen aan.
B: De eerste endospermkern (K) op het moment van haar ontstaan (N = nucleolus der
versmolten poolkernen; K = generatieve stuifmeelkern; E = gedeelte van de eicel).
(naar VON VEH).
Gesteld nu, d a t men uit de zaden, die door de kruisbestuiving werden verkregen, een aantal goede cultuurvariëteiten zou winnen, dan kunnen zich bij
hun bestuiving weer nieuwe complicaties voordoen. Zij kunnen n.1. een der
volgende combinaties van genen voor onverenigbaarheid dragen: SjS 3 , S2S3,
S]S4 of S2S4. Zij zijn alle weer zelfonverenigbaar, en kunnen elkaar bevruchten,
maar slechts een gedeelte der stuifmeelkorrels kan bij kruisbestuiving door de
stijlen heen groeien. In de kruising SjS 3 x SjS 4 blijven de Sj-buizen, in de
kruising S2S3 x S2S4 de S 2 -buizen steken, etc. Dit is schematisch voorgesteld
in fig. 40.
De nakomelingschap van de eerste dezer laatstgenoemde kruisingen draagt
de genencoAbinatie SjS 4 en S 3 S 4 . Deze zijn weer zelfonverenigbaar en onderling
gedeeltelijk verenigbaar, evenals met de variëteiten SjS 3 , S2S;, en S 2 S 4 .
Daarnaast zien we een nieuw verschijnsel optreden, n.1. de kruisonverenigbaarheid of kruis-incompatibiliteit.
De aanwinst S,S 4 is onverenigbaar met de
vadervariëteit S,S 4 , de aanwinst S,S 4 is onverenigbaar met de „grootvader"variëteit S 3 S 4 ! (Men denke er aan, dat de hier beschouwde genen alleen betrekking hebben op de onverenigbaarheid en niet op de andere eigenschappen van
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de plant. Twee in een groot aantal eigenschappen verschillende variëteiten
kunnen dezelfde genencombinatie voor onverenigbaarheid dragen!). De
kruising S 2 S 3 x S,S 4 kan nieuwe variëteiten opleveren, die onverenigbaar zijn
met de vadervariëteit S2S4 en met de grootvadervariëteit S S S 4 . Het zal duidelijk zijn, dat er bij enig voortkruisen op deze wijze steeds meer nieuwe gevallen
van kruis-onverenigbaarheid zullen optreden.
De erfelijke aanleg van knopmutanten verschilt dikwijls in slechts één
eigenschap van die der moedervariëteit. Wanneer het nu niet juist een mutatie

Foto 41. De eerste deling van de endospermkern heeft plaatsgevonden. (K: de beide
dochterkernen; Ei = eicel.) (naar VON VBH).
in de onverenigbaarheid betreft, zijn de knopmutanten ook kruis-onverenigbaar
met de variëteit, waaruit zij zijn ontstaan.
Het bovenstaande geldt voor echt diploïde planten: bij de polyploïde (bijv.
een aantal pruimen) en complex-polyploïde planten (zoals de appel en de peer)
is de toestand dikwijls ingewikkelder. Bij de diploïden is de kruisonverenigbaarheid reciprook, d.w.z. als zij geconstateerd is bij variëteit A x variëteit B,
dan bestaat zij ook in de kruising var. B x var. A. Dit is niet altijd het geval
bij de polyploïden en complex-polyploïden. Gesteld het geval, dat bij de kruising van tetraploïde variëteiten de moederplant de combinatie S,S,S,S 2 , de
vaderplant de combinatie S ^ S ^ draagt. De laatste vormt stuifmeelkorrels
met de combinaties S ^ , S,S2, S^., of S 2 S 3 . De stuifmeelbuizen S ^ , en S.S,
blijven zeker steken, doch het is mogelijk, dat de buizen S,S 3 of S 2 S, voldoende
snel verder groeien en bevruchting teweeg brengen, n.1. als de S,-factor voldoende overheerst wordt door de S 3 -factor.
De principes over het verband tussen erfelijke aanleg en onverenigbaarheid
zijn hiermede wel gegeven, in werkelijkheid is het echter ingewikkelder, doch
verder kan deze kwestie hier niet behandeld worden. Voor uitvoeriger inlichtingen raadplege men b.v. CRANE en LAWRENCE (1934).
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De zelf-onverenigbaarheid berust op de erfelijke aanleg van de planten.
Stuifmeelkorrels m e t dezelfde eigenschappen als de stijl kunnen daarin
niet verder groeien. Het is te begrijpen, dat onverenigbaarheid dan ook
kan voorkomen tussen nauw-verwante variëteiten, bijv. tussen moederen dochtervariëteit of tussen dochter- en „grootvader"-variëteit. Ook
bestaat er vrijwel steeds onverenigbaarheid tussen een knop-mutant en
de variëteit waaruit hij is voortgekomen.
In tabel X X X I I zijn enige gegevens v a n CRANE en LAWRENCE (1934)
vermeld over het resultaat van zelfbestuiving bij een aantal appelvariëteiten. Zeer uitvoerige gegevens vindt men bij JUNGERIUS (1934)
ook over peer, pruim en kers, doch meestal hebben die betrekking op een
veel kleiner aantal bestoven bloemen.

TABEL X X X I I

^

RESULTATEN VAN ZELFBESTUIVING BIJ APPELS

Variëteit
Beauty of Bath
Blenheim Pippin
Bramley's Seedling
Cellini
Cox's Oranje Pippin
Crimson Bramley
Eng. Winter Goudpearmain
Lane's Prince Albert
Laxton's Superb
Northern Spy
Rev. W. Wilks
Ribston Pippin

Aantal bestoven
bloemen
1795
2110

1269
100

12680
616
522
3699
238
3306
1528
559

% rijpe
vruchten
30
1.27
4.8
8.7
0.74
4-05
1.9
1.54
3-78
0.75
4-51
4-47

Het verband tussen de erfelijke aanleg en de onverenigbaarheid is vrij
ingewikkeld, in het bijzonder bij de polyploïde en complex-polyploïde
fruitsoorten en variëteiten.
Onverenigbaarheid treedt het meest op bij de zoete kers (diploïde)
waarvan alle variëteiten zelf-onverenigbaar zijn, terwijl er kruis-onverenigbaarheid voorkomt in verschillende groepen van alle variëteiten.
Het is daardoor zelfs mogelijk om gevallen van foutieve benaming van
kersebomen op te sporen! In tabel X X X I I I worden enige gegevens vermeld van CRANE en LAWRENCE (1934), waaruit duidelijk het effect van
de onverenigbaarheid blijkt.
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TABEL X X X I I I

ONVERENIGBAARHEID BIJ ZOETE KERSEN
Bestuiving

Zelfbestuivingen
Kruis-onverenigbare
bestuivingen
Kruisbestuivingen (verenigbaar)

Aantal bloemen bestoven

Aantal gezette
en gerijpte vr.

34-717

36

O.IO

30.873

48

0.15

96.671

96.977

% Zetting
en Retentie

26.06

De gegevens laten aan duidelijkheid niets te wensen over en de conclusie, die er uit te trekken valt is dus, d a t de eigenschappen van de
stuifmeelleverancier wel goed bekend dienen te zijn, aleer men tot de
aanplant er van overgaat.
Zoalsuit detabel blijkt worden erbij onverenigbare variëteiten toch nogwel
hoogst enkele vruchten gevormd. De groeistilstand der stuifmeelbuizen is n.1.
ook afhankelijk van uitwendige omstandigheden o.a. de temperatuur; bij
betrekkelijk lage temperaturen kunnen de „onverenigbare" buizen veel verder
groeien dan bij hoge. Dit hangt stellig samen met de groei-hormoonproductie
in de stijlen.
Bij de zure kersen (Walen en Rojalen (avium X cerasus)) komt zelfverenigbaarheid in verschillende m a t e voor. Dit hangt samen met hun
tetraploïde natuur. Kruisbestuivingen tussen Krieken, Walen en Rojalen
geven zeer wisselende resultaten. In het algemeen zijn deze zeer goed,
wanneerde Kriekbestovenwordt door deWaal ;de omgekeerde bestuiving
levert veel minder vruchten. De Rojalen zijn bij bestuiving met Krieken
minder productief dan Krieken bestoven met Rojalen. Gedeeltelijk althans kan dit verklaard worden door de hybride-natuur der Rojalen.
De pruimen kunnen onderscheiden worden in een drietal groepen,
waarvan de eerste de variëteiten omvat, die totaal zelf-onverenigbaar
zijn ; de tweede groep vertoont een wisselende m a t e van zelfverenigbaarheid, doch onvoldoende voor een goede dracht; de derde groep bestaat
uit de variëteiten, die geheel zelffertiel zijn. Ook hier treedt kruisonverenigbaarheid op, hoewel in veel geringere m a t e d a n bij de kersen.
Bij appel en peer overweegt de zelf-onverenigbaarheid, doch zij is niet
zo compleet als bij de zoete kersen en de pruimen (van de eerste groep).
Dit is ook weer het gevolg v a n de complexe genetische structuur dezer
fruitsoorten.
De fruitteler heeft met het optreden van onverenigbaarheid terdege
rekening te houden, zowel bij het planten van een nieuwe of bij het
moderniseren van een oude boomgaard. Het zijn juist zijn vooruitstrevende collega's geweest, die omstreeks het einde van de vorige en
het begin van deze eeuw hiervoor het leergeld hebben betaald! Toen
reeds was men tot de conclusie gekomen, dat de gemengde aanplant om
verschillende redenen te veroordelen was. Naar het toenmalige oordeel
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moest het toppunt van economie zijn een boomgaard, bestaande uit
bomen van slechts één variëteit. De even onverwachte als teleurstellende
resultaten, die men dikwijls van zulke fruitaanplantingen verkreeg,
leidden tenslotte tot het onderzoek en de opheldering van het grootste
gedeelte v a n de mislukkingen. Merkwaardigerwijze werden de eerste
belangrijke onderzoekingen op dit gebied gedaan door W A I T E (1894), die
verbonden was aan het United States Department of Agriculture,
Division of Vegetable Pathology. Deze onderzoekingen kwamen voort uit
andere, die ten doel hadden de invloed na te gaan van insecten op de
verspreiding van Bacillus amylovorus, een ziekte, die ernstige schade
O,Jj^ x O,Oi
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Fig. 40. Schematische voorstelling v a n d e ineffectieve zelfbestuiving en de
succesvolle kruisbestuiving.

aan fruitgewassen teweeg kan brengen. De eerste resultaten v a n het
werk van W A I T E brachten reeds de verklaring v a n het mislukken van
vele uit slechts één variëteit bestaande aanplantingen. W A I T E vond ook,
dat partiële zelf-onverenigbaarheid sterker optreedt bij appels dan bij
peren; complete zelf-verenigbaarheid deed zich slechts zelden voor. De
drie practische conclusies, die W A I T E uit zijn onderzoekingen trok,
verdienen nog steeds alle a a n d a c h t :
Plant gemengde boomgaarden, vermijd in elk geval het planten
van gehele blokken met één variëteit. Het is niet wenselijk, dat er
meer dan 3 of 4 rijen van een variëteit naast elkaar staan, als
de ervaring niet heeft aangetoond, d a t zij ruim voldoende zelfverenigbaar is.
Als grote blokken, beplant met bomen van één variëteit, die
Sprenger, Fruitteelt.
15
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goed bloeien, gedurende enige jaren achtereen geen vrucht zetten,
dan is het zeer waarschijnlijk d a t de mislukking het gevolg is van
gebrek aan kruis-bestuiving. De remedie is: door omenting met
andere variëteiten vreemd stuifmeel in te brengen.
Zorg ervoor, d a t er voldoende bijen in de boomgaard zijn. Tracht
als het mogelijk is, het insectenbezoek op te voeren door de boomgaard te planten op een beschutte plaats of plant windschermen.
Vanaf 1908 publiceerde Prof. SPRENGER, toentertijd Rijkstuinbouwleraar te Maastricht, enige artikelen over de bestrijding van de onvruchtbaarheid der kersen in Zuid-Limburg (SPRENGER, 1908—1915; 1908;
1909; 1910); vooral bijdeAbbesse deMouland werd deze onderzocht. De
onderzoekingen v a n SPRENGER hebben aanvankelijk vooral in de Betuwe
en over de grenzen zeer bijzonder de aandacht getrokken. Algemeen
ging men zich afvragen w a t de beste stuifmeelleveranciers zouden zijn
voor bepaalde fruitvariëteiten.
In de loop der jaren heeft men daaromtrent buitengewoon veel
gegevens verzameld en thans kan voor vrijwel elke belangrijke variëteit
een lijst van goede stuifmeelleveranciers worden gegeven. Zeer veel
materiaal uit de binnen- en buitenlandse literatuur is bijeengebracht
door JUNGERIUS (1934); een handig overzicht werd gepubliceerd door
VAN STUIVENBERG en Z W E E D E (1938).

Bij de bespreking v a n de teelt der verschillende fruitsoorten worden de
belangrijkste gunstige combinaties vermeld. Hier zullen wij enkel nog
enige gevallen van kruis-onverenigbaarheid of „inter-steriliteit" noemen.
Bij de appel zijn intersteriel:
Canada-Reinette met Transparente de Croncels en Eng.Winter Goudpearmain ;
Ribston Pippin met Cox's Pomona;
Jacques Lebel m e t Eng. Winter Goudpearmain ;
Goudreinette m e t Transparente de Croncels als stuifmeelleverancier ;
de reciproke bestuivingen geven reeds een slecht resultaat door het
inferieure stuifmeel der.triploïde variëteiten.
Bij de peren zijn intersteriel:
Bon Chrétien Williams m e t Louise Bonne d'Avranches;
Beurré d'Amanlis m e t Conférence.
Bij pruimen komen de volgende intersteriele groepen voor (CRANE en
LAWRENCE (1934):

II
Allgrove's Superb
Coe's Golden Drop
Coe's Violet
Crimson Drop
Jefferson

Late Orange
President
Cambridge Gage
Old Green Gage ( =
Reine Claude Verte)

III
Blue Rock
River's Early Prolific.
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In groep I mislukken alle kruisbestuivingen. In groep II mislukt
Late O r a n g e x President en omgekeerd; Late Orange of President
bestoven door Cambridge Gage of Reine Claude Verte zetten perfect;
Cambridge Gage of Reine Claude Verte bestoven door Late Orange of
President zetten voor slechts 2% . In groep I I I zet River's Early Prolific
zeer slecht bij bestuiving m e t Blue Rockj de reciproke bestuiving geeft
zeer goede resultaten.
Bij de kersen ishet aantal gevallen vanintersteriliteit weer veel groter ;
speciaal bij de zoete kersen treedt het verschijnsel vrij veelvuldig op.
CRANE en LAWRENCE (1934) vermelden 10 intersteriele groepen, in leaflet
N°. 4 v a n het J o h n Innes Institute worden 11 groepen opgesomd. Ook
in Duitsland heeft men een aantal gevallen v a n intersteriliteit bij zoete
kersen geconstateerd, terwijl SPRENGER en Z W E E D E (1923, 1928) zulks
vermelden v a n Beyerlander, Klerk en Suikerkers.
Ook bij het kleine fruit treedt onverenigbaarheid o p ; steeds is het
beter tenminste 2 elkaar goed bestuivende variëteiten naast elkaar
te planten. LEDEBOER en RIETSEMA (1940) vonden, d a t bijzwarte bessen
na zelfbestuiving dikwijls geen bevruchting volgt. Wanneer een bes
niet tenminste 4 bevruchte zaadknoppen bevat, valt zij af. Sommige
variëteiten druipen veel sterker d a n andere.
Door de bestuiving en de groei der stuifmeelbuizen in de stijl wordt
de ontwikkeling v a n de eicel in de zaadknop dikwijls aanzienlijk gestimuleerd. Wanneer er geen stuifmeel terecht is gekomen op de stempel,
blijft deze verdere groei v a n de eicel uit.
BRYANT (1935) heeft dit nagegaan bij de Maclntosh-appel. Hij constateerde, dat3 / 4derembryozäkken v a n onbestoven bloemen degeneratieverschijnselen vertoonden, 72 uren n a d a t andere bloemen waren bestoven; de eicellen waren nagenoeg niet groter geworden d a n ze kort na
hun ontstaan waren (zie fig. 41a).

^
Fig. 41. Eicellen en Synergiden van Macintosh, 72 uur na de bestuiving
(naar BRYANT, 1935).

Elke bestuiving werkte stimulerend, doch het effect bleek zeer afhankelijk v a n de eigenschappen v a n het stuifmeel. Een zeer geringe stimulatie
werd teweeggebracht door het soorteigen stuifmeel, een iets grotere door
dat van triploïde variëteiten als Gravesteiner en Baldwin (zie fig. 41 b
en c). De sterkste eicelontwikkeling veroorzaakte het stuifmeel v a n een
geschikte variëteit als Delicious (fig. 41 d en e).
Volgens BRYANT bestaat er verband tussen de aard van het stuifmeel
en het aantal levenskrachtige eicellen, d a t tot ontwikkeling komt. De
toegenomen grootte en de levenskrachtigheid v a n de eicel zou toege-

228
schreven moeten worden aan de vergrote groeisnelheid of het vroegere
begin van de eicel-groei of door beide.
Het tijdstip van bestuiving is uiteraard van groot belang; wanneer zij
te laat plaats vindt, zijn de stijlen verdroogd en de embryozakken
gedegenereerd, waardoor bevruchting natuurlijk uitgesloten is. Deze
kwestie is o. a. onderzocht door P A S J K J E W J I T S J (1930). In tabel X X X I V
worden de resultaten vermeld van bestuivingsproeven bij de Antonovkaappel. De bloemen werden gecastreerd, terwijl ze nog gesloten waren op
29 Mei 1923; gedurende de volgende dagen werden telkens 15 bloemen
per dag bestoven. In 1924 werd de proef op kleinere schaal herhaald.
TABEL X X X I V

VERBAND TUSSEN HET TIJDSTIP VAN DE BESTUIVING EN DE OUDERDOM VAN DE BLOEM
Vruchtzetting boom 1

Vruchtzetting boom 2

1923

Vruchtzetting 1924

1923

Datum
aantal

%

aantal

%

%

Mei 30
» 31
Juni 1
„
2
3
4
5
6

10

66.6
60.0
53-0
40.0
40.0

II
10

75
37-5
40
57
42
—
—

7

—

—

9
8
6
6
3
1

20.0

7
8
8
4

6.6

2

73-3
66.6
46.6
53-3
53-3
26.6
13-3

—

1

6.6

In 1923 was de bestuiving dus gedurende 7 à 9 dagen effectief; het %
gezette vruchten nam bij voortschrijdende ouderdom der bloemen
geleidelijk af. Een tegenstelling hiermee vormen de resultaten van 1924,
toen de effectieve bestuivingsduur slechts 5 dagen was, terwijl het %
gezette vruchten niet betrouwbaar afnam gedurende die tijd.
Uiteraard spelen de uitwendige omstandigheden daarbij een zeer
voorname rol. Bij lage temperaturen tijdens de bloei blijven de bloemen
langer goed, de groei der stuifmeelbuizen verloopt echter ook langzamer.
Wanneer men bedenkt, dat de levensverschijnselen alle berusten op
chemische reacties, die sneller verlopen naarmate de temperatuur stijgt,
isdit duidelijk. Hogere temperaturen verminderen dus de levensduur der
bloemen en versnellen de groei der stuifmeelbuizen. Naarmate echter de
optimumtemperatuur, die bij ongeveer 25 0 C ligt, wordt overschreden,
neemt het resultaat der bestuiving steeds meer af. Dit effect wordt nog
versterkt door droge winden.
Het enigszins vreemd aandoende verschijnsel, dat de onverenigbaar-
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heid minder sterk tot uiting komt bij relatief lage temperaturen tijdens
de bloei moet zo verklaard worden, dat de groei der stuifmeelbuizen
daardoor minder geremd wordt dan de vorming van remstoffen, of dat
de enzymen van de stuifmeelbuizen bij deze temperaturen de beschikbare
bouw- en voedingsstoffen beter kunnen benutten.
f. De bevruchting, de embryo- en endospermontwikkeling
Kort na de kieming van het stuifmeel deelt de generatieve kern zich,
zodat er in de stuifmeelbuis 3 kernen aanwezig zijn, n.1. de vegetatieve
kern, die vlak achter de top ligt en de buisgroei regeert en de twee
generatieve kernen, die op enige afstand volgen
(fig. 42).
Ongeveer 20 à 60 uren na de bestuiving wordt
de zaadknop bereikt, waarna de stuifmeelbuis
om de funiculus heen naar de micropyle groeit
en deze binnendringt. (Dit is bij de meeste
planten de gewone gang van zaken; bij de walnoot groeit de stuifmeelbuis echter via de funiculus en de chalaza naar de top van de embryozak
en dringt deze dan binnen.) Wanneer de mycropyle is gepasseerd, is de top van de stuifmeelbuis
terechtgekomen in de kleine ruimte tussen de
nucellus en de integumenten. Dikwijls groeit de
buis regelrecht n a a r de top van de nucellus toe,
maar soms m a a k t zij eerst enige groeiwindingen,
omdat de afstand blijkbaar te groot is om in
eens te overbruggen. Het k o m t wel voor, dat er
gelijktijdig een aantal stuifmeelbuizen de micropyle binnendringt, doch de meeste blijven hier
steken. Een der buizen, een enkele maal ook
nog een tweede, groeit verder naar de embryozak toe.
Fig. 42. Gekiemde stuifmeelkorrel van de appel.
Wanneer de embryozak zonder stoornissen
(naar MACDANIBLS).
is bereikt, wordt de topwand van de stuifmeelbuis opgelost, de vegetatieve kern verdwijnt en de beide generatieve
kernen komen vrij in de embryozak te liggen. De ene beweegt zich naar
de eicel, de andere naar de poolkernen (of de secundaire embryozakkern,
die door versmelting der poolkernen ontstaat). De Synergiden gaan
onmiddellijk te gronde en de antipoden eveneens, wanneer deze laatste
al niet eerder zijn verdwenen (foto 40a en b).
Bij de meeste planten versmelten nu eerst de poolkernen (resp. de
secundaire embryozakkern) met de naar hen toegekomen generatieve
kern, waardoor de primaire endospermkern ontstaat (foto 40a en b).
Deze is triploïd, aangezien de beide poolkernen en de generatieve kern
elk (in het meest voorkomende geval) haploid waren.
Spoedig na zijn ontstaan gaat deze kern zich delen (foto 41) en in
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F o t o 42. De bevruchting v a n de eicel.
a : De tweede generatieve stuifmeelkern is de eicel binnengedrongen volgens de pijlrichting.
(Ei = eicel; E.k. = eicelkern; G.K. I I : 2* generatieve stuifmeelkern; P : een gedeelte
v a n het protoplasma v a n de stuifmeelbuis).
b: De kernversmelting v i n d t plaats.
c: De bevruchte eicelkern K.
(naar VON V E H ) .
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betrekkelijk korte tijd, d.w.z. 12 à 24 uren, zijn er reeds 2 endospermkernen (foto 41).
Omstreeks dit tijdstip vindt de bevruchting van de eicel plaats. De
generatieve kern, die bij deze cel was gekomen, heeft zich hierin binnengedrongen (foto 42a) en heeft de kern daarvan bereikt. De beide kernen
vloeien nu samen tot één enkele (foto 426 en c),waarmede de bevruchting
is voltooid en de zygote is ontstaan.
De bevruchting van de eicel vindt bij de meeste fruitgewassen gewoonlijk plaats van 4 tot 5 dagen n a de bestuiving bij krachtig ontwikkelde
bloemen. In de regel is de topbloem bij appels, zoals reeds eerder is
gebleken, krachtiger dan de zijbloemen. V O N V E H (1933) constateerde,
d a t zij (bij Goudreinet bestoven m e t stuifmeel van Landsberger Reinette)
ongeveer 2 dagen eerder bevrucht wordt dan de zijbloemen. De bevruchting vindt ook vroeger plaats in de bloemen van goed groeiende, dan in
bloemen van onder slechte groeiomstandigheden verkerende bomen.
Volgens SANDSTEN (1909) en ROBERTS (1923) is het verschil ongeveer
3 t o t 4 dagen.
Vanzelfsprekend kan er geen bevruchting plaats vinden, wanneer
een bloem geen of een slecht ontwikkelde stamper bevat, bijv. zonder
stempel. Bij de grotere fruitgewassen k o m t dit, door de toegepaste
selectie, slechts weinig voor; een variëteit die dit euvel zou vertonen
wordt niet aangeplant. Bij frambozen merkt men het verschijnsel nogal
eens op bij het winnen van nieuwe variëteiten ;zulke planten komen voor
verdere vermenigvuldiging niet in aanmerking. Bij de druif, die zuiver
manlijke, tweeslachtige en zuiver vrouwelijke bloemen heeft, en bij d e
walnoot, de hazelnoot en de t a m m e kastanje, die manlijke en vrouwelijke
bloeiwijzen dragen, kunnen natuurlijk de manlijke bloemen niet worden
bestoven en bevrucht.
De bevruchting isuiteraard ook onmogelijk, wanneer er geen bestuiving
heeft plaats gevonden, of wanneer het stuifmeel niet kiemt, of de stuifmeelbuizen de embryozak niet bereiken.
Ook al zijn er geen uitwendige defecten aan de stamper waar te nemen,
en heeft bestuiving plaats gevonden met goed functionnerend stuifmeel,
kan de bevruchting uitblijven, wanneer de eicellen daartoe niet geschikt
zijn. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken bestaan, n.1.:
degeneratie door te hoge ouderdom;
slechte ontwikkeling of degeneratie door physiologische omstandigheden, b.v. t e geringe inwerking v a n lage temperaturen, correlatieve
remming, slechte voedingstoestand van de boom (vooral stikstofgebrek !);
slechte ontwikkeling door abnormaliteiten bij de reductiedeling..
Over de degeneratie door te hoge ouderdom geven de hierboven vermelde
gegevens van PASJKJEWJITSJ reeds enige aanwijzingen. De kwestie werd o. a.
nader onderzocht door BRYANT (1935)bij MACINTOSH.
Een zeer groot aantal krachtige, nog niet ontloken zijbloemen werd gecastreerd op 17en 18Mei 1933. Op 19Meiwerden zij bestoven met stuifmeel
van Delicious, Baldwin, Gravensteiner en Macintosh, een serie bloemen werd
aan bestuiving door insecten overgelaten, een andere werd niet bestoven.
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In totaal werden ongeveer 6000 bloemen bestoven, en meer dan 2000 bloemen
microscopisch onderzocht.
Nu bleek, dat er reeds 36 uren later degeneratie-verschijnselen in de embryozakken van 7.5 % der onbestoven bloemen optraden, vooral in de Synergiden
en de antipoden; de eicellen en poolkernen leken toen nog wel normaal, doch
zij konden toen niet meer bevrucht worden, zoals daartoe uitgevoerde bestuivingen aantoonden.
De degeneratie der embryozakken strekte zich ook uit tot de eicellen en
poolkernen in de volgende 12 uren, zodat er toen vrijwel geen goede eicellen
meer werden aangetroffen. Men bedenke, dat de bloemen gecastreerd waren,
hetgeen tot deze snelle aftakeling geleid kan hebben. Reeds dikwijls werd
geconstateerd bij bestuivings- en kruisingsproeven, dat het castreren de levensduur van de bloem nadelig kan beïnvloeden.
Na bestuiving met Gravensteiner-stuifmeel werden 60 uur later degenererende Synergiden en antipoden aangetroffen; de eicellen en poolkernen waren
toen nog intact. In de volgende 12 uren ging er een groot aantal eicellen t e

Foto 43. Het 2-cellige proembryo, waarin de celkernen en de nucleoli duidelijk zichtbaar zijn. (naar von VEH).
gronde; 84 uren na de bestuiving waren er vrijwel geen embryozakken met
goede kernen meer aan te treffen. Merkwaardigerwijze vertoonden de poolkernen het laatst tekenen van degeneratie; blijkbaar zijn zij het sterkst.
Het Baldwin-stuifmeel oefende een, zij het ook in geringe mate, gunstiger
invloed uit, want de embryozakken der hiermede bestoven bloemen vertoonden
na 60 uren nog geen degeneratie-verschijnselen, hoewel toen nog geen enkele
bevruchting werd waargenomen. In de volgende 12 uren werd een a a n t a l
eicellen, Synergiden en antipoden aangetast; 84 uren na de bestuiving was er
weinig verschil met de Gravensteiner-serie te constateren.
Een zelfde beeld vertoonde de serie zelf-bestoven bloemen; ook daarin waren
na 72 uren ongeveer f der embryozakken niet meer intact. Op 23 Mei, 84 uren
na de bestuiving, werden in nog slechts 1 % der embryozakken normale eicellen
en poolkernen aangetroffen.
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Totaal anders was de invloed van goed stuifmeel, bijv. van Delicious. Bij de
daarmede bestoven bloemen werd pas 120 uren na de bestuiving één defecte
embryozak waargenomen. Slechts in enkele embryozakken was geen bevruchting tot stand gekomen binnen 9dagen na de bestuiving; in de meeste had die
reeds plaats gevonden binnen 84uren. Hetzelfde werd waargenomen bij de vrij
bestoven, eveneens gecastreerde bloemen. Elke bloem bevatte minstens 2,
doch dikwijls 8 à 10 bevruchte embryozakken.
De bevruchting vond niet altijd zospoedig na de bestuiving plaats. BRYANT
vond bijv. 11tot 15dagen nogenkele onbevruchte, intacte embryozakken.
Uit het bovenstaande blijkt, dat deduur van debevruchtbaarheid afhankelijk
is van verschillende factoren, waarvan de bestuiving wel de voornaamste is.
Bij stikstofgebrek zijn de eicellen in de regel zwakker, en zullen zij dus ook
vroeger zonder bestuiving te gronde gaan. Elke bestuiving vertraagt de
degeneratie der eicellen, doch de duur van deze vertraging is ten zeerste
afhankelijk van de kwaliteit van het stuifmeel. Ook de bestuiving met nietkiemend stuifmeel doet de eicel langer intact blijven, dan wanneer er geen
bestuiving heeft plaats gehad.
De andere genoemde oorzaken voor de steriliteit der zaadknoppen zijn reeds
eerder besproken. Omtrent de invloed van de correlatieve remming op de zaadknopontwikkeling zij nog opgemerkt, dat deze in het algemeen tot op zekere
hoogte tegengesteld is aan die op de stuifmeelontwikkeling.
Bij de bevruchting van de eicel is er meestal reeds een klein a a n t a l
endospermkernen ontstaan, een enkele maal vindt de bevruchting v a n
de eicel en de primaire endospermkern gelijktijdig plaats. De deling der
endospermkernen verloopt zo snel, dat er bij de deling van de zygote
reeds 2 à 8 zijn. Door de deling van de zygote is het zgn. pro-embryo
ontstaan, dat dus met 2 cellen begint (foto 43). De embryo-ontwikkeling
verloopt aanvankelijk aanzienlijk veel trager dan de endosperm-ontwikkeling, hetgeen blijkt uit de onderzoekingen van BRYANT (1935),
OSTERWALDER (1910), STEINEGGER (1933), VON V E H (1933), e. a. Omstreeks 14 dagen n a de bestuiving bestaat het proembryo uit 6 à 7 cellen,
het endosperm reeds uit ± 32 kernen. Een week later is de verhouding
16 tegen ongeveer 130. Het endosperm heeft dan nog steeds geen cellen
gevormd. De embryozak is intussen aanzienlijk uitgegroeid in de richting
van de chalaza ;het nuceflus-weefsel wordt verdrongen en verbruikt voor
de groei v a n het endosperm en het embryo.
Wanneer het proembryo uit ongeveer 20 cellen bestaat, begint zijn top
een bolvormige gedaante aan te nemen (foto 44), doch het ondereinde
blijft smal. Ongeveer tegelijkertijd beginnen de endospermkernen, die
thans de embryozak bijna geheel opvullen, afzonderlijke cellen te
vormen, hetgeen bij de Sauergrauech-appel volgens STEINEGGER plaats
vindt ongeveer 30 dagen na de bestuiving. De cellen van het embryo zijn
zeer plasmarijk, behalve die van het naar de micropyle toe liggende spits
uitlopende gedeelte, d a t de embryodrager wordt genoemd.
De endospermontwikkeling is nu vrijwel beëindigd, de embryo-ontwikkeling begint nu steeds sneller te verlopen, waarvoor het endosperm
de nodige bouwstoffen moet leveren. Naarmate de kiem groter wordt,
neemt het endosperm in omvang af.
Ongeveer 50 à 55 dagen na de bestuiving zijn de primordia der zaadlobben reeds duidelijk zichtbaar (foto 45). Het nucellusweefsel is op
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enkele weinige cellagen na geheel geresorbeerd en het endosperm is dan
ook grotendeels verbruikt. De ontwikkeling van het embryo verloopt
in deze tijd (bij middel-laat rijpende appels omstreeks half Juli) vrij
stormachtig, zodat het in begin Augustus het zaad vrijwel geheel voor
zich in beslag neemt. De zaadlobben en het worteltje zijn dan goed ontwikkeld en het stengelvegetatiepunt is aangelegd.
Gedurende de zaadontwikkeling hebben zich in de integumenten,
vooral in het buitenste, diepgaande wijzigingen voltrokken, waardoor zij
later de kiem kunnen beschermen tegen ongunstige omstandigheden.
Binnen de zaadhuid, die voornamelijk is ontstaan uit het buitenste

Foto 44. De top van het embryo heeft een bolvormige gedaante gekregen; de cellen
in dit gedeelte zijn zeer plasmarijk, hetgeen blijkt uit de donkere tint. (naar VOK VEH).

integument, ligt de kiem besloten in de resten van nucellus en endosperm,
die tezamen een vrij dik, witachtig vliesje vormen.
De ontwikkeling van embryo en endosperm is alleen mogelijk, wanneer
de eicel, resp. de secundaire embryozakkern bevrucht werden. Doch ook
al werden zij bevrucht, k a n de verdere ontwikkeling uitblijven, tengevolge van degeneratie-verschijnselen en natuurlijk ook door het afvallen
van de vrucht.
Voor de embryoabortie bestaan .weer verschillende oorzaken, van
erfelijke zowel als physiologische aard. Door een onregelmatige verdeling
der chromosomen bij de reductiedeling, die vooral bij triploïde variëteiten
optreedt, kunnen de stuifmeelkorrels en de eicellen, resp. poolkernen
dikwijls.wel min of meer normaal functionneren, doch bij de bevruchting
kan er een zygote ontstaan, die een zodanig ongunstig chromosomengarnituur heeft, d a t zij niet levens-vatbaar is. Soms deelt zij zich nog wel
en ontwikkelt ook het proembryo zich nog enigszins, m a a r reeds spoedig
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staakt dit zijn activiteit en gaat dan te gronde. De integumenten en
aanvankelijk de nucellus groeien soms nog verder uit, zodat er loze zaden
ontstaan, die men weer vooral in vruchten van triploïde variëteiten k a n
aantreffen. Heel dikwijls blijft de verdere ontwikkeling van de zaadknop
geheel achterwege, vooral bij zeer vroegtijdige embryo-abortie. In de
vruchten van diploïde variëteiten treft men doorgaans niet meer dan
i o % loze pitten aan, bij die van triploïden dikwijls meer dan 50 % .
Soms ontwikkelt zich wel aanvankelijk het endosperm, maar het
embryo niet; een andere maal wel het embryo, doch niet het endosperm.
Het is evenwel niet altijd duidelijk vast te stellen, of de degeneratie het

Foto 45. Een lengtedoorsnede door het micropylaire gedeelte van een zich ontwikkelend
appelzaad; Em: het embryo, dat de zaadlobprimordia heeft gevormd; Dr: de embryodrager; E : het endosperm; N : de nucellus; I: het binnenste integument; M: de micropyle; F : de funiculus, (naar VON VEH).

gevolg is v a n een abnormaal chromosomengarnituur of v a n het niet
bevrucht zijn, of van andere oorzaken. Wanneer het embryo sterft, gaat
het endosperm ook steeds spoedig t e gronde, en omgekeerd ; ook hier is
meestal niet uit te maken welk v a n de twee het eerst is doodgegaan.
Soms k a n de onbevruchte zaadknop zich nog enige tijd verder ontwikkelen, hetgeen vooral bij peren voorkomt. Wanneer men de vruchten,
die d a n parthenocarp zijn ontstaan, doorsnijdt treft men deze zaadknoppen aan als bruine, lange, smalle holle zakjes. Deze loze pitten, die
intussen lang niet altijd worden gevormd, zijn t e onderscheiden van de
door embryo-abortie ontstane loze pitten van triploïde variëteiten, doord a t zij geen resten v a n een afgestorven embryo bevatten.
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De voedingstoestand van de boom bepaalt natuurlijk voor een groot
gedeelte de ontwikkelingsmogelijkheid van het zaad. Het is algemeen
bekend, dat stikstofgebrek — ook een voorbijgaand — fataal is; daarnaast spelen kalium, phosphor, calcium, magnesium en borium een zeer
belangrijke rol. De ontwikkelingskansen van de reeds zwakke eicel zijn
zeer gering. Alle andere voedingsomstandigheden, die de stikstofhuishouding benadelen, zijn daardoor eveneens schadelijk voor de zaadontwikkeling. Langdurige waterstagnatie in het voorjaar belemmert
bijv. de ademhaling der wortels en daardoor-de opname van water en
voedingsstoffen. Overkalking brengt kalium- en boriumgebrek teweeg,
waardoor de zaadontwikkeling onmogelijk gemaakt kan worden, etc.
Voorts kan de zaadontwikkeling onmogelijk worden door correlatieve
remming, hetgeen algemeen voorkomt bij de Steenvruchtigen. Deze
vormen per vruchtbeginsel 2 zaadknoppen, maar in verreweg de meeste
gevallen ontwikkelt er zich daarvan slechts één tot een zaad. Zodra de
ene zaadknop een geringe voorsprong krijgt op de andere, wordt deze
laatste verder zó krachtig geremd, d a t hij te gronde gaat. De remming
kan zich echter ook uitstrekken van de zaadknoppen in de ene vrucht op
die in een andere, hetgeen afhankelijk is van de plaats van de vrucht aan
bloeiwijze, lot of tak. Het effect v a n deze remming wordt meestal nog
versterkt door de reeds bestaande remming, die de ontwikkeling der
scheuten beheerst. Zoals reeds eerder is gebleken, is het transport van
water, voedings- en „afval"-stoffen zeer afhankelijk van de m a t e van de
correlatieve remming. De vroeger algemeen aanvaarde opvatting, d a t
zaden (en vruchten) door de concurrentie om het voedsel elkanders ontwikkeling dikwijls onmogelijk maken, krijgt hiermede zijn physiologische basis.
g. De vruchtzetting en de vruchtgroei tot de Junival
De cellen van het vruchtbeginsel, die — met uitzondering van de v a a t bundels — tot in de bloei nog meristematisch zijn, beginnen n a de
bestuiving grote vacuolen te vormen. Deze vacuolisatie, die voorlopig
slechts in onregelmatig verspreide celgroepen plaats vindt, neemt —
met de daarmede gepaard gaande vorming van intercellulaire ruimten —
zeer sterk toe n a de bevruchting. Gelijktijdig begint een zeer intensieve
celdeling zowel in de nog meristematische als in de gevacuoliseerde cellen. Als gevolg daarvan begint het vruchtbeginsel vrij aanzienlijk te
zwellen: de vruchtzetting is tot stand gekomen.
Dikwijls verstaat men onder vruchtzetting de groei der vruchten tot
vlak na de Junival, soms zelfs tot en met het plukrijpe stadium. Naar
onze mening is dat een ongemotiveerde rekking van het begrip vruchtzetting, welke term duidelijk wijst op de beginnende groei van de vrucht.
Een afzonderlijke aanduiding voor het niet vallen, hetgeen feitelijk
bedoeld wordt, bestaat (voor zover wij weten) nog niet. Naar onze
mening wordt dit goed t o t uitdrukking gebracht in de term vruchtretentie, die wij dan ook daarvoor zullen bezigen.
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De grote celdelingsactiviteit in het vruchtvlees gaat samen met de
snelle ontwikkeling van het endosperm en het traagverlopende eerste
ontwikkelingsstadium van het embryo in de zaadknoppen. Na enige
tijd beginnen de celdelingen in het vruchtvlees te verminderen om tenslotte met de afsluiting van de endospermontwikkeling geheel op t e
houden. De verdere groei van de vrucht berust op de min of meer lang
aanhoudende strekking der gevormde cellen. Het jonge zaad wordt dan
grotendeels ingenomen door het endosperm; het embryo is nog nauwelijks
zichtbaar voor het blote oog.
Bij de appel en de peer valt de maximale celdeling in het vruchtvlees
ongeveer 2 à 3 weken na de bevruchting. Weer ongeveer 3 weken later
vinden er nog slechts enkele delingen plaats. Al naar de rijpingstijd wordt
de celdeling vroeger of later beëindigd.
Bij de Steenvruchten loopt de duur van deze eerste groeiperiode nogal
uiteen, n.1. van 20 à 23 dagen bij de zure kers tot 37 à 41 dagen bij de
perzik. Merkwaardigerwijze is deze periode voor alle variëteiten van een
bepaalde soort ongeveer even lang. T U K E Y (1934) vond b.v. bij zure
kersen het volgende:
TABEL X X X V
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Gedurende de eerste groeiperiode van de vrucht begint ook het endocarp zich t e ontwikkelen, d. i. bij de Steenvruchten de latere steen. Aanvankelijk is daarvan slechts vaag de omtrek waarneembaar. Geleidelijk
aan wordt hij duidelijker, vnl. doordat de kleur verandert van geelachtig-groen tot beige-achtig. De steen is aan het einde van deze periode
nog zacht.
Vrij plotseling treedt nu bij de Steenvruchten een groeistilstand in,
die al naar de rijpingstijd van de betrokken variëteiten zeer kort tot vrij
lang kan duren; bij de reeds genoemde door T U K E Y (1934) onderzochte
zure kersen resp. 3 tot 5, 10 tot 12 en 24 tot 28 dagen, bij vroeg-, middentijds- en laatrijpende perziken resp. ± 5, 10 tot 25 en 25 tot 50 dagen.
De fruitteler kent deze groeistilstand zeer goed en spreekt v a n „het op de
steen s t a a n " .
Bij de appel en de peer bemerkt men van een groeistilstand niets,
maar toch wijst ook daar de'wandverdikking der pseudo- en pericarpcellen en de ophoping van reservevoedsel, vooral van zetmeel, op een
bijzondere toestand.
In deze tweede groeiperiode verloopt de ontwikkeling van het embryo,
d a t daarbij het endosperm verbruikt, buitengewoon snel. Tevens begint
bij de Steenvruchten de steen zich snel te verharden, door de afzetting

238
van hemicellulosen en lignine in de celwanden. H e t verhardingsproces,
dat bij de top en aan de rugzijde begint, vergt veel voedingsstoffen.
Toch worden deze niet tot nadeel van de ontwikkeling van het vruchtvlees verbruikt, want de wanden der pericarpcellen verdikken zich ook
sterk. Het is waarschijnlijk, d a t het embryo bepaalde, in geringe hoeveelheden aangevoerde stoffen, bijv. de groeihormoon-precursor, vrijwel
volledig tot zich trekt en het daaruit gevormde groeihormoon vrijwel
geheel aan de plant afstaat.
De voltooiing van de steenverharding betekent tevens het einde v a n
de embryo-ontwikkeling, ongeacht of deze al dan niet geheel afgesloten is.
Bij de vroegrijpende variëteiten is dat nooit het geval, de embryo's gaan
als gevolg van de steenverharding vrijwel zonder uitzondering te gronde.
Bij de middentijds-rijpende variëteiten kan het embryo zich wel iets
verder ontwikkelen, kan het zelfs de zaadhuid geheel opvullen, doch het
is nog niet kiemkrachtig ; het zaad verflenst al spoedig, nadat het uit de
steen is genomen, door het sterke waterverlies. Voor de laatrijpende
variëteiten komt de voltooiing van de steenverharding pas, wanneer het
embryo geheel is ontwikkeld en bij het opslaan van het reservevoedsel in
de zaadlobben het grootste gedeelte van het aanvankelijk gebonden
water heeft afgegeven.
De vrucht heeft, na het doormaken en de tweede groeiperiode grote
kans om tot volledige rijpheid te komen, waarmede de derde groeiperiode die later wordt behandeld, wordt afgesloten.
Na aldus het verloop van de vruchtzetting en de eerste twee groeiperioden op zichzelf nagegaan te hebben, dienen wij die nu van de
kwantitatieve zijde te beschouwen. W a n t terwijl er een aantal bloemen
tot vruchtzetting overgaat, worden er gemiddeld meer dan i o x zoveel,
soms meer dan 200 X zoveel, afgestoten. De fruitteler wiens inkomen
voor een belangrijk deel afhankelijk is van de vruchtzetting, slaat telken
jare opnieuw het verloop van dit proces met gespannen verwachting
gade. Hij weet, dat hij bij een zwakke bloei niet op een grote oogst mag
rekenen, maar welke resultaten zal een sterke of een overdadige bloei wel
kunnen opleveren? Hoe zijn deze resultaten gunstig t e beïnvloeden?
Het antwoord op deze vraag kan pas gegeven worden, wanneer de
oorzaken van de vruchtontwikkeling en de factoren, die haar beïnvloeden,
enigermate bekend zijn.
Het is voor de zetting, evenals voor de verdere ontwikkeling van de
vrucht, absoluut noodzakelijk, dat de aanvoer van water en bouw- en
voedingsstoffen niet wordt onderbroken. Dit is slechts mogelijk, wanneer
de bloem of de vrucht voldoende groeihormoon kan produceren. Schiet
zij daarin te kort, dan lossen de middellamellen van de in een smalle zone,
aan de basis van de bloem- of vruchtsteel gelegen cellen op, de vaatbundels worden verbroken door het gewicht van de bloem of de vrucht
en de kracht van wind en regen : de val is niet te verhinderen.
De vruchtzetting is dus in feite afhankelijk van de groeihormoonafgifte.
Meteen rijst de vraag, waarom deze nu juist tijdens of vlak na de bloei
in zovele bloemen of jonge vruchtjes onvoldoende is en waarom dit al
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niet veel vroeger, bijv. bij het begin van de bloei of in het groene-knopstadium het geval is geweest. Men bedenke bij het stellen van deze
vragen steeds, dat degroei van een bloem of een vrucht wezenlijk gelijk is aan
degroei van deoverige plantendelen ; het grote verschil tussen deze groepen
van organen is uitsluitend gelegen in hun bijzondere aard.
Het spreekt wel vanzelf, d a t elke storing in de ontwikkeling der bloemdelen, vooral in die der stampers, gevaarlijne consequenties met zich
brengt. Dergelijke afwijkingen werden reeds vroeger besproken; een
vergelijking met het navolgend geschetste ontwikkelingsverloop zal de
betekenis van elk dezer afwijkingen voldoende duidelijk kunnen maken.
De groeihormoonproductie der nog onvolkomen ontwikkelde bloemen
is, evenals die der bladknoppen, gedurende de winterrust minimaal klein.
Zodra de knoppen gaan „werken" loopt de productie bij beiden op, en
wel bij de bloemknoppen sterker dan bij de bladknoppen (AVERY,
BURKHOLDER en CREIGHTON, 1937). Zij bereikt later een eerste, zeer hoog
m a x i m u m tijdens de vorming van het stuifmeel en de ongeveer gelijktijdig plaats vindende aanleg der zaadknoppen (o. a. W I T T W E R , 1943).
Het hormoon wordt, evenals d a t bij de gewone stengelgroei het geval
is, afgevoerd naar de basis van de plant. Daardoor wordt tevens de strekking van het nog zeer kleine bloemsteeltje en de ontwikkeling van de
daarin verlopende vaatbundels mogelijk gemaakt (bij de appel en de peer
strekt zich ook de toekomstige beurs), de bloemen komen uit de knop tevoorschijn.
Na een korte daling stijgt de hormoonproductie der bloemen weer,
ditmaal als gevolg van de embryozakontwikkeling in de zaadknoppen.
Dikwijls, niet altijd, is zij dan groter dan tijdens de stuifmeelvorming.
Wanneer de embryozak geheel gereed is gekomen, is de hormoonproductie in de meeste gevallen tot een zeer laag, gevaarlijk niveau
gedaald. Het (pseudo- en) pericarpweefsel heeft, misschien door de
meristematische aard der cellen, zijn voorlopige maximale omvang
bereikt. (Bij de overige plantenorganen ziet men eveneens de beperkte
uitbreidingsmogelijkheid der meristemen). De geringe hormoonafgifte
mag niet te lang duren, gewoonlijk niet langer dan 2 à 7 dagen, daar
anders onvermijdelijk de voltrekking der afscheidingsprocessen in de
steelbasis volgt.
Een eerste uitstel van executie wordt verkregen door een tijdige
bestuiving. De stuifmeelkorrels, ook veel dode, zijn zeer rijk aan groeihormoon. Een groot gedeelte daarvan wordt via de stijlweefsels afgevoerd, waarbij het ook de zaadknoppen bereikt, welke daardoor groter
worden. Ook vreemd stuifmeel geeft zijn groeihormoon af, bijv. appelstuifmeel aan perenstijlen, perenstuifmeel aan appelstijlen, etc.
Soms is de hoeveelheid van het uit het stuifmeel afkomstige groeihormoon groot genoeg om de vruchtgroei op gang te brengen, in de
meeste gevallen echter niet. H e t is daarom zeer belangrijk, d a t het stuifmeel kiemt en in de stijl doordringt. Nu blijkt het, d a t het oorspronkelijke
groeihormoongehalte v a n het stuifmeel voor de groei v a n de kiembuis
geheel en al onvoldoende is en reeds spoedig moet deze daarom zelf het
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h o r m o o n g a a n p r o d u c e r e n . D e b e n o d i g d e , i n d e stijl a a n w e z i g e , p r e cursor m o e t door bepaalde enzymen v a n de buis worden omgezet, zodat
h e t h o r m o o n k a n v r i j k o m e n . D e b u i s g r o e i is d u s a f h a n k e l i j k v a n d e
activiteit v a n deze enzymen. H o e meer groeihormoon de stuifmeelbuis
v e r m a g t e p r o d u c e r e n , d e s t e s n e l l e r g r o e i t hij n a a r d e z a a d k n o p t o e e n d e s
t e g r o t e r e n k r a c h t i g e r w o r d e n d e e m b r y o z a k en h e t e i - a p p a r a a t . D i t
w o r d t mogelijk g e m a a k t , o m d a t ook de toevoer v a n voedingsstoffen,
v o o r a l s u i k e r s en a m i n o z u r e n , a a n z i e n l i j k w o r d t v e r g r o o t . D e s u i k e r s
w o r d e n g r o t e n d e e l s v e r b r u i k t bij d e in d e z e tijd z e e r i n t e n s i e v e a d e m h a l i n g , v o o r een g e r i n g e r deel s a m e n m e t d e a m i n o z u r e n v o o r d e v e r g r o t i n g v a n d e z a a d k n o p , d e groei v a n d e s t u i f m e e l k i e m b u i s e n d e v o r m i n g v a n n i e u w e cellen i n h e t v r u c h t v l e e s .
N u zien we m e t e e n d e physiologische k a n t v a n de onverenigbaarheid :
d e k i e m b u i s v a n h e t eigen stuifmeel p r o d u c e e r t t e weinig groeihormoon.
Dit onvermogen n e e m t toe m e t de ouderdom v a n de bloem; wellicht
b e r u s t h e t o. a. o p d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e v e r a n d e r i n g e n i n d e p u
v a n h e t stijlweefsel, w a a r d o o r d e e n z y m - a c t i v i t e i t n a d e l i g w o r d t
beïnvloed.
De kieming en de buisgroei van het stuifmeel van tomaat en komkommer
bleken bij de onderzoekingen van SISA (1930) zeer afhankelijk te zijn van de
pH van de oplossing, evenals van de suikerconcentratie en de temperatuur.
Tomatenstuifmeel kiemde veel beter in een 0.4 dan in een o.S molaire suikeroplossing bij p H 6.4. De invloed van pH en temperatuur blijkt wei uit de optimale kieming in een 0.4 molaire suikeroplossing.
pH
5-5
6.4
6.6

temperatuur
27.3° C.
25° C.
22.8 0 C.

Misschien kunnen deze resultaten ook de betere buisgroei van onverenigbaar
stuifmeel bij lagere temperaturen verklaren.
Hoe jonger de bloem is, des te minder komt de onverenigbaarheid tot uiting.
Dit werd door verschillende onderzoekers o. a. door J E N K I N S (1942), aangetoond. Hij bestoof bloemen van verschillende perenvariëteiten met eigen en
vreemd stuifmeel resp. 6, 4 en 2 dagen voor de bloei. De bloemtrossen werden
gedund op de topbloem en de laagste zijbloem. In tabel X X X V I zijn enige der
bij deze proeven verkregen resultaten vermeld.
De tendenz, dat zelfbestuiving betere resultaten geeft naarmate zij vroeger
wordt uitgevoerd, bleek in verschillende jaren te bestaan; de jaarlijks wisselende omstandigheden tijdens de bloemknopaanleg en ontwikkeling veroorzaken echter, evenals dat bij kruisbestuiving het geval is, dat de uitkomsten
niet in elk jaar even duidelijk tot uiting komen.
De beschouwing van bovengenoemde tabel toont in de eerste plaats, dat
Bon Chretien Williams beter zet op de zijbloemen, Pulteney daarentegen beter
op de topbloemen. Vervolgens, dat Bon Chretien veel sterker zelfonverenigbaar
is dan Pulteney. Naarmate de zelfbestuiving later wordt uitgevoerd zetten bij
Bon Chrétien zowel de top- als de zijbloemen in gelijke mate minder vrucht,
bij Pulteney blijkt het overwicht der topbloemen gaandeweg sterker te worden.
Toch geeft kruisbestuiving steeds de beste resultaten, doch merkwaardigerwijze minder wordend, naarmate de bestuiving vroeger plaats vindt. Over de
verschillen in vruchtzetting tussen de topbloemen en de zijbloemen zal later
nog uitvoeriger worden gesproken.
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TABEL X X X V I .

T I J D S T I P VANZ E L F - EN K R U I S B E S T U I V I N G IN VERBAND MET D E
V R U C H T Z E T T I N G ( J E N K I N S , 1942)

Dagen
Aantal
volle bestoven
bloei
trossen
bestoven

Percentage zettende
bloemen

Percentage trossen met
zettende bloemen •
alleen
topbloem

alleen
zijbloem

topen
zijbl.

Topbloemen

Bon Chrétien Williams Ç x Bon Chrétien Williams £
8
35
o
8
40
.61
62

Zijbloemen

Totaal

21

2

7

0

2

35
7

0

2

0

0

2

4
I

Pulteney $ X Pulteney $
10

37

70
70

o
14
9

20
II
O

90
81

65
65
23
Bon Chrétien Williams $ x Vermont Beauty £
19
21
79
21
77
30
20
23
86
29
7
14
Pulteney $ X Ford g
9
33
48
31
57
39

20
24
9

55
53
37

79
80
93

50
52
53

22
56
44
50
48
45
33
94
71
86
56
47
9
71
Het spreekt vanzelf, dat bestuiving vóór de bloei voor de fruitteler geen
betekenis kanhebben. Voor dekweker biedt zijechter belangrijke perspectieven
voor zijn kruisingswerk.
22

O o k o p a n d e r e wijze b l i j k e n d e s l e c h t e r e s u l t a t e n v a n z e l f b e s t u i v i n g
s a m e n t e h a n g e n m e t g r o e i h o r m o o n g e b r e k . E Y S T E R (1941) c o n s t a t e e r d e
n . 1 . bij d e zelfsteriele P e t u n i a G o l d e n R o s e , d a t e r g o e d e , k i e m k r a c h t i g e
z a d e n werden gevormd n a zelfbestuiving, w a n n e e r de bloemen werden
besproeid m e t e e n 0.001 % - i g e oplossing v a n a - n a p h t h y l a c e t a m i d e .
V o l g e n s H E I N I C K E (1920) w o r d t d e z e l f o n v e r e n i g b a a r h e i d bij B e u r r é
d ' A n j o u o p g e h e v e n d o o r e e n vrij k r a c h t i g e s n o e i .
Een andere kunstmatige opheffing van de zelfonverenigbaarheid wordt
teweeggebracht door bladluizen. Door hun steken beschadigen zij het vruchtweefsel, dat daarop reageert met de vorming van wondhormoon, een groeibevorderende stof. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, d a t de met medewerking der bladluizen gevormde vruchten geen enkele handelswaarde hebben
(luizenappels!) en ook de zaden komen niet tot een bijzonder krachtige ontwikkeling. Debladluizen verdienen eenkrachtdadige bestrijding.
H o e w e l wij t o t n u t o e bij v r u c h t b o m e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n g r o e i stoffen n o g g e e n b r u i k b a r e r e s u l t a t e n v e r k r e g e n , m a g t o c h w e l v e r w a c h t
w o r d e n , d a t w a n n e e r er e e n m a a l g e s c h i k t e stoffen e n b e h a n d e l i n g s m e t h o d e n zijn g e v o n d e n , d e z e v a n b u i t e n g e w o o n g r o t e b e t e k e n i s z u l l e n
zijn. H e t p r o b l e e m v a n d e k e u z e v a n g o e d e s t u i f m e e l l e v e r a n c i e r s z o u
d a n , a l t h a n s w a td ediploïde variëteiten betreft, niet langer een p r o b l e e m
Sprenger, Fruitteelt.
16
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vormen. Naar onze mening isde fruitteler meer gebaat bij een methode,
die hem in staat stelt de onverenigbaarheid op te heffen, dan bij een,
die de bestuiving eigenlijk overbodig m a a k t door het opwekken van
parthenocarpie. De redenen^daarvoor zullen wij later bespreken.
Wanneer de bestuiving gevolgd wordt door de bevruchting, stijgt de
groeihormoonproductie weer. Dit hangt samen met de snelle endospermontwikkeling en de intensieve celdeling in het vruchtvlees, die ongeveer
20 à 25 dagen na de bevruchting h a a r hoogtepunt bereikt. Dan volgt
een zeer snelle stijging, die gepaard gaat met de nu stormachtig wordende
embryo-ontwikkeling en met de celvorming in het endosperm. Na enige
tijd, bij de appel en de peer ongeveer 25 dagen, wordt het hoogtepunt
overschreden gelijk met het afnemen van de groeisnelheid van het
embryo. Ongeveer 70 dagen na de bevruchting is de embryo-ontwikkeling
goeddeels voltooid en de hormoonproductie zeer aanzienlijk gedaald. De
met de snelle embryo-ontwikkeling gepaard gaande grote hormoonproductie werd geconstateerd door LUCKWILL (1946) bij de Crawley
Beauty-appel. Tijdens het maximum bevatten de jonge zaden tot 8 %
van hun gewicht aan groeihormoon! LUCKWILL, die het hormoon ook
isoleerde, toonde een zeker verband aan tussen deze stof en het phlorrhizine, een in betrekkelijk grote hoeveelheden vooral in de wortels bij de
appel voorkomend glucoside.
De betekenis van het, door de stuifmeelkorrels afgegeven en door de
stuifmeelkiembuis en de zaadknoppen geproduceerde, groeihormoon
voor de ontwikkeling van het vruchtvlees wordt begrijpelijker, wanneer
men het vaatbundelsysteem van de bloem of de vrucht in aanmerking
neemt. Vroeger hebben we gezien, dat de in de bloemsteel verlopende
vaatbundels zich vlak onder het vruchtbeginsel vertakken. Een aantal
lichtere vaatbundels gaan dan naar de zaadknop(pen) en de stijl(en) ; de
zwaardere gaan via de bloembuis naar de kelkbladen, de kroonbladen en
de meeldraden. Later, tijdens de vruchtontwikkeling vertakken de laatstgenoemde vaatbundels zich zeer sterk in het vruchtvlees (bij de appel-en
de peer vrijwel uitsluitend in het pseudocarp). Het lijkt eigenlijk vanzelfsprekend, d a t het gedeelte van de vrucht, dat later het sterkst zal uitgroeien, reeds bij voorbaat over deze krachtig ontwikkelde vaatbundels
beschikt. Alleen . . . deze grote vaatbundels moeten dan ook grote hoeveelheden water en bouw- en voedingsstoffen aanvoeren voor de vorming
van nieuwe cellen, voor de celstrekking, voor de ademhaling e t c , hetgeen
slechts mogelijk is wanneer er voldoende groeihormoon wordt afgegeven
aan het dragende lot. Door verschillende oorzaken geschiedt dat niet
altijd. Wanneer de bloem volwassen is, kan de aanvoer slechts in stand
worden gehouden door de hernieuwde hormoonafgifte als gevolg van de
bestuiving, de groei van de stuifmeelbuis, de bevruchting en de beginnende zaadontwikkeling. De aangevoerde stoffen worden dan ongeveer
naar verhouding van de ontwikkelingsgraad der vaatbundels over de
verschillende delen van de vrucht gedistribueerd, zolang deze het aangebrachte materiaal kunnen verwerken.
Men kan het effect van deze processen min of meer vergelijken met een
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waterleiding. Door de dikke buizen daarvan wordt uiteraard meer water
aangevoerd dan door een gewone huisleiding. Dit is het geval zolang de
pompinstallatie werkt, waarvoor motor-brandstof of electriciteit de
energie moeten leveren. Brandstof-tekort of uitvallen van de electrische
spanning brengen het bedrijf, evenals groeihormoon-tekort bij de vruchtzetting en -ontwikkeling, tot staan.
Bepaalde soorten stuifmeel zijn blijkbaar in staat de hormoonconcentratie van de bloem en later, na de bevruchting, van de vrucht
op een hoger peil te houden dan andere. Al naar gelang van de eigenschappen van het stuifmeel kan de zetting meer of minder goed uitvallen, hetgeen bij de zeer talrijk uitgevoerde bestuivingsproeven
duidelijk is gebleken.
Bij de meeste onzer fruitsoorten en -variëteiten zijn de bevruchting en
de daarop beginnende zaadontwikkeling absoluut noodzakelijk voor de
vruchtzetting. Slechts in bepaalde gevallen zijn zij niet van doorslaggevende betekenis, doch dan is toch de bestuiving nog vereist. H e t spreekt
vanzelf, dat de bevruchting onder geen voorwaarde gemist kan worden
bij fruitsoorten als de amandel, de walnoot, de t a m m e kastanje en de
hazelnoot, die juist om de zaden worden geteeld.
Hoewel dus de aanwezigheid van ontwikkelende zaden in de meeste
gevallen wordt vereist, blijkt toch het verband tussen de vruchtzetting
en het aantal dezer zaden niet steeds van grote betekenis te zijn. Het
onderzoek van ontwikkelende en gevallen vruchten v a n de eerste val
toont aan, dat de laatste dikwijls evenveel of zelfs meer ontwikkelende
zaadknoppen bevatten dan de eerste ( o . a . BRADBURY, 1935 en 1929;
D E T J E N , 1926). Zelfs is het verschil niet altijd duidelijk bij de vruchten,
die zich verder ontwikkelen en die, welke tijdens de Junival worden
afgestoten, zie tabel X X X V I I .
TABEL X X X V I I

AANTAL ZADEN IN VERBAND MET VRUCHTONTWIKKELING
EN JUNIVAL. 1941
Ontwikkelende
vruchten
Variëteit
Glorie v. Holland
Goudreinette
Laxton's Superb
Zucclamaglio

Aantal j gemiddeld
vruchtenl aantal zaden
50
50
! 50
j 50

6.51 ±
3.72 ±
7.40 ±
6.34 ±

0.60
0.83
1.24
0.73

gevallen vruchten
Aantal gemiddeld
vruchten aantal zaden
85
130
60
50

8.34 ± 0.71
4.43 ± 0.73
8.09 ± 0.95
6.08 ± 0.67

.gemiddeld
verschil
1.83 ±
0.71 ±
0.69 ±
0.26 ±

0.91
I.II
1.50
I.0I

Triploïde variëteiten zetten met minder bevruchte zaadknoppen dan
diploïde. Ook bij de verdere vruchtontwikkeling blijkt het aantal zaden
niet steeds belangrijk te zijn, vooral als men let op het definitieve gewicht
van de vrucht en op de stuifmeelleverancier. Vele andere factoren spelen
bovendien een rol, o. a. de standplaats. Dit wordt geïllustreerd in
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tabel X X X V I I I , die door CUMMINGS en medewerkers (1936) verzamelde
gegevens bevat, betreffende bestuivingsproeven met Bon Chrétien
Williams.
TABEL X X X V I I I

DE INVLOED VAN STUIFMEELLEVERANCIER, STANDPLAATS EN
AANTAL ZADEN OP HET VRUCHTGEWICHT
VAN BON CHRÉTIEN WILLIAMS
Aantal

gem.

Aantal zaden
Standplaats

Jaar
ten
Bon Chrétien Williams
Souvenir du Congrès
Dr Jules Guyot
Le Lectier
»1

Bon Chrétien Williams

>>

1933
1935
1932
1932
1929
1930
1932
1935

gewicht

volle

loze

18

91

0.4

8.1

3
10
10
25
12
10
26

90
163
106

4-6

4.6

2.1
0.6
3-8
4-7
0.8
3-4

4.0
5-4
4.8
3-9

95
no
131
91

8.3
4.6

Vermont

Californie
Nieuw-Mexico

Uit deze tabel blijkt ook nog iets anders, n.1. d a t er in verschillende
jaren een verschillend aantal zaden nodig zou zijn voor een gelijke
. vruchtontwikkeling.
Het is een algemeen bekend feit, dat bij de appel en de peer de zich
ontwikkelende pitten niet regelmatig over het klokhuis verdeeld behoeven
te zijn voor een succesvolle vruchtzetting. H e t effect v a n een onregelmatige pitverdeling komt soms later, bij de verdere vruchtontwikkeling,
tot uiting in een ongelijke groei der zijden met en zonder pitten.
De zaadontwikkeling is dus meestal wel belangrijk, maar toch speelt
zij niet de hoofdrol bij de zetting en de groei van de vrucht. Er moeten
dus andere, meer invloedrijke factoren, die de groeihormoonhuishouding
beïnvloeden, in het spel zijn. Daarvan zijn er tenminste drie reeds aan
te wijzen, n.1.:
De correlatieve remming door de bloemen van dezelfde bloeiwijze
en van andere bloeiwijzen aan dezelfde tak.
De correlatieve remming door de vegetatieve organen, dus de hoger
aan de stengel geplaatste bladknoppen en jonge, zich ontplooiende
blaadjes.
Storingen in de water- en voedselaanvoer, die niet het gevolg zijn
Van de twee voorgaande factoren.
De twee eerstgenoemde factoren doen zich vrijwel steeds gezamenlijk
voor, de derde slechts onder bepaalde ongunstige omstandigheden.
Hoewel elke bloem aan een bloeiwijze bevrucht kan worden en vrucht
kan zetten, mits zij geen ontwikkelingsdefecten vertoont, blijkt toch in
het algemeen, d a t de bloemen, die.het eerst werden aangelegd en zich
verder het krachtigst hebben ontwikkeld, de grootste kans hebben om
een volgroeide vrucht te produceren. Deze betere ontwikkeling hebben
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zij te danken aan hun betere voorziening met voedingsstoffen, die mogelijk is door hun grotere groeihormoonproductie. Dikwijls zijn het de topbloemen en de laagste zijbloemen, zoals bij vrijwel alle appels en een
aantal peren, soms zijn het alleen de laagste zijbloemen, hetgeen bij de
meeste peren het geval is, die het beste zetten. Steeds zijn de kansen op
vruchtzetting voor de hoogste zijbloemen en vooral van die, vlak onder
de topbloem, het kleinst.
Parallel met de kans op vruchtzetting loopt de kans op een betere
groei en daarmede op een grotere retentie ; in bepaalde gevallen wordt
een zekere ontwikkelingsgraad niet overschreden, ook al wordt op een
enkele vrucht per tros gedund. Zeer dikwijls zijn de topvruchten van de
zijvruchten te onderscheiden door hun vorm en grootte. (Meestal hebben
zij ook een kortere steel, die bij bepaalde variëteiten nog gedeeltelijk
bedekt wordt door een vlezige uitwas van het pseudocarp, bijv. bij
Cox's Orange Pippin).
De bijzondere bevoorrechting van de topbloem en de laagste zijbloemen komt ook dikwijls tot uiting in hun groter aantal zaadknoppen,
vooral bij bepaalde appelvariëteiten. KRUMBHOLZ (1935), die hieraan
een onderzoek heeft gewijd, heeft ook het verband nagegaan tussen de
vruchtzetting, het aantal bevruchte zaadknoppen en de plaats van
de bloem in de tros. Hij bemerkte daarbij dat de bevoorrechting van de
topbloem vooral bij triploïde variëteiten zeer kan verschillen. Hier
zij ook nog gewezen op de uitspraak van VON V E H (1934) d a t
„ . . . . diejenige Blüte (zur Frucht wird), die es in erster Linie durch
Bauplan und Organisation der Mutterpflanze werden soll, und die es erst
in zweiter Linie infolge der Befruchtung auch werden kann". De bedoeling van VON V E H is na het bovenstaande wel duidelijk; alleen is het
helaas nog niet mogelijk om uit te maken waar de bloem die een vrucht
worden moet, nu precies zit.
De remming van de bloemen van verschillende bloeiwijzen aan
dezelfde t a k blijkt o. a. uit waarnemingen van H E I N I C K E (1917) bij de
appel. Takken met een gering aantal bloeiende sporen vertoonden vruchtzetting aan 73.8 % der sporen, tegenover 14.1 % aan takken met veel
bloeiende sporen.
De invloed van de correlatieve remming door vegetatieve organen
komt dikwijls sterk tot uiting bij de gebrekkige vruchtzetting der bloemen aan het z.g.n. éénjarige hout. Deze kwestie werd o. a. onderzocht
door DORSEY (1919) bij de pruim. Hij vond daarbij, dat ook de weinige
gezette vruchten in deze positie zelden tot rijping komen en dat de meeste
daarvan reeds verloren gaan bij de Junival. DORSEY meent, dat de
slechte zetting en ontwikkeling ook moeten worden toegeschreven aan het
uitlopen der zich tussen de bloemknoppen bevindende bladknop. Wij
zagen, d a t jonge bladeren en scheuten veel groeihormoon produceren.
Vooral tijdens de eerste snelle groei dezer organen is de concurrentie om
het water en het voedsel door de door hen uitgeoefende correlatieve
remming zeer groot. Wanneer de jonge vruchtjes daarbij, door een
onvoldoende groeihormoonproductie, niet de overhand kunnen behou-
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den, is hun lot bezegeld. De bladeren kunnen, dank zij hun bijzondere
eigenschappen, het water beter tot zich trekken dan de vruchtjes. Een
watertekort in de boom, veroorzaakt door droogte of anderszins, leidt
t o t het afvallen van een groot aantal, ook bevruchte, bloemen, waardoor
de zetting compleet kan mislukken.
Wanneer men de, door de vegetatieve organen uitgeoefende, correlatieve remming verkleint of tijdelijk uitschakelt, kan soms een veel grotere
zetting verkregen worden. G R E E N E (1937) ringde een aantal takken van
krachtig groeiende Grimes Golden-appelbomen en verkreeg daardoor een
100 % en meer grotere zetting dan bij de onbehandelde takken. Overeenkomstige resultaten worden vermeld door MACDANIELS en H E I N I C K E
(1929), speciaal bij appels van de Winesap-groep, die bekend staan om
h u n neiging tot het vormen van zwakke bloemen. De genoemde onderzoekers wijzen er op, dat ringen geen of een ongewenste invloed heeft bij
verzwakte öf slecht gevoede bomen. Dit is ook te verwachten, want de
wortels hebben voor hun activiteit eveneens koolhydraten en andere
voedingsstoffen nodig. Bovendien wordt hun groei, niet het minst hun
diktegroei, door het ringen sterk beknot.
Het innijpen der druiven, wanneer de scheuten 45 à 60 cm lang zijn,
kan de vruchtzetting om dezelfde reden aanzienlijk bevorderen. De
bétere zetting van bepaalde fruitvariëteiten b.v. de peren Beurré
d'Anjou, Doyenné du Comice, Triumphe de Vienne, na een vrij zware
snoei hangt hier eveneens, zij het gedeeltelijk, mee samen.
MACDANIELS en H E I N I C K E (1929) constateerden, dat door het snoeien
van Macintosh- en Rhode Island Greening-appelbomen, waarbij het
dragende oppervlak met 25 tot 30 % werd verminderd, geen opbrengstvermindering gaf. Gedeeltelijk hangt dit ook weer samen met een betere
vruchtzetting, doch zeker ook met de krachtiger vruchtgroei, die op een
dergelijke „dunning" volgt.
De andere opvatting, d a t er door ringen, innijpen of snoeien meer
voedingsstoffen ter beschikking zouden komen voor de vruchten is
onjuist. Dit blijkt wel uit het feit, d a t het ringen van planten met eindstandige bloeiwijzen, zoals Nicotiana, geen effect heeft (WELLINGTON,
1913). Bij zulke planten wordt de groeistofproductie voor alle knoppen
evenredig verminderd door het uitschakelen van het bastcontact met de
basis van de plant. Ook de gelijksoortige resultaten van het snoeien en
het ringen wijzen er op, dat de voorziening met bouw- en voedingsstoffen
niet in de eerste plaats in het geding is. Bij het snoeien worden uiteraard
geen stoffen toegevoerd, doch wel verwijderd ; het ringen brengt inderdaad een ophoping van koolhydraten (bij een verminderde koolhydraatproductie!) met zich mede. Bij beiden gemeenschappelijk, is de vermindering van de door de vegetatieve organen uitgeoefende correlatieve
remming, die zetting en groei van een groter aantal vruchten mogelijk
maakt.
Zoals we vroeger zagen, wordt de groeistofproductie van de ent dikwijls
in hoge m a t e beïnvloed door de onderstam. In verband daarmede mogen
wij ook een onderstam-effect op de vruchtzetting verwachten. Nu hebben
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we geconstateerd, d a t groeikracht en correlatieve remming niet steeds
parallel gaan. Soms veroorzaakt een onderstam een vrij sterke remming,
t o t uiting komende in een steile groei, naast een vrij matige of zelfs
zwakke groeikracht, zoals de Brussels en de St. Julien bij de pruimen.
Soms ook gaan zij samen, zoals bij X I I en XVI (althans op jongere
leeftijd) en bij Brompton en Myrobalaan B. Zwakke en sterke groeikracht
kunnen gepaard gaan met een matige tot geringe correlatieve remming;
voorbeelden van het eerste zijn I X , Common Mussel en Marianna, van
het laatste: IV en in iets mindere m a t e II, I en X I I I , Common Plum en
Pershore. Bomen, geënt op een sterke correlatieve remming veroorzakende onderstam, zijn in het algemeen gekenmerkt door hun geringe
opbrengsten. Ze worden pas op vrij hoge leeftijd bloembaar, vormen dan
nog weinig bloemen, waarvan slechts een gering percentage zet. Bekend,
of liever berucht, in dit opzicht is de pruimenonderstam Brussels. Dikwijls neemt de correlatieve remming in later jaren af door het uitbuigen
der takken, zoals bij XVI, X I I , Myrobalaan B en Brompton; de vruchtdracht wordt dan gaandeweg beter. Een goede vruchtzetting bij vroeg
intredende bloembaarheid en rijke bloemknopontwikkeling zien we bij de
bomen, die een spreidende groei vertonen', waarvan die op I X wel de
duidelijkste voorbeelden leveren.
H e t ligt voor de hand, d a t entvariëteiten, die van nature reeds een
steile groei vertonen, dikwijls lastige dragers zullen zijn. Voor een goede
vruchtzetting is het noodzakelijk door een aan elk dier variëteiten aangepaste snoei, de nodige correcties aan te brengen. In dit opzicht zal er
nog veel onderzoek verricht dienen te worden. Beter dan die speciale
snoeibehandeling zal uiteindelijk de methode zijn, waarbij de vruchtzetting, al dan niet na voorafgaande bevruchting, aanzienlijk wordt
opgevoerd. Veel mag hier verwacht worden van het onderzoek naar
bijzondere groeistoffen.
Elke omstandigheid die de groeihormoonproductie bevordert, is, —
voorzover zij de correlatieve remming niet evenredig groter doet worden
— gunstig voor de vruchtzetting. Goed groeiende bomen zetten beter
vrucht dan verzwakte of kwijnende bomen. Zo constateerde o. a.
H E I N I C K E (1017), dat van de bloeiende sporen van krachtige appeltakken
met grote bladeren er 41.6 % vruchtzetting vertoonden, tegenover
*5-7 % v a n die aan zwakke takken met kleine bladeren.
Mét nadruk zij gewezen op de betekenis van een goede bladstand. De
vruchten zijn voor hun ontwikkeling in zeer belangrijke m a t e afhankelijk
van de activiteit der bladeren ; direct wat de vorming van koolhydraten
en andere massa-bouwstoffen, groeihormoonprecursor en andere hormonen, indirect wat de instandhouding van de wortelactiviteit betreft.
Een goede bemesting, vooral met stikstof is dus van het grootste belang,
evenals een goede watervoorziening en een goede bodemaëratie. Daarentegen zijn droogte, waterstagnatie, een slechte grondsoort, een slechte
bemesting, te dichte beplanting, ziekten en plagen, te lichte of te zware
snoei alle nadelig.
Een bijzondere verzwakking ondergaat de boom door een overmatige
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vruchtdracht. Het grote verbruik aan organische reservestoffen, en
minerale voedingsstoffen, waarvan waarschijnlijk vooral de oligopleronten als borium en zink het belangrijkst zijn, en niet minder de
grote productie van remstoffen door de rijpende vruchten brengen soms
jarenlang aanhoudende storingen teweeg, zowel in de bloemontwikkeling
(vooral in die der stampers) als in de vruchtzetting. Een doelmatige
snoei, waarbij de zgn. physiologisch uitgeputte (eigenlijk door remstof
min of meer vergiftigde) takken worden verwijderd, helpt het sneller tot
stand komen van betere condities voor de groei en dus ook voor de
bloemknopontwikkeling en de vruchtzetting.
Wij komen nu tot het economische aspect van de vruchtzetting,
n.1, hoeveel bloemen moeten er vrucht zetten om een volle oogst te geven.
Deze vraag is niet zo eenvoudig als zij lijkt, omdat een vruchtboom
gewoonlijk niet even sterk bloeit in verschillende jaren. Bovendien kan
een kleine boom natuurlijk niet zoveel vruchten produceren als een grote.
Een nadere precisering is dus noodzakelijk door de opbrengst per dragend
oppervlak t e bepalen. Uit het volgende voorbeeld kunnen we ons enig
denkbeeld vormen van een optimale vruchtzetting. Een volwassen Goudreinette op XVI of op eigen wortel geeft met 500 kg een volle dracht. Bij
een gemiddeld vruchtgewicht van 125 g bestaat deze dus uit 4000 vruchten, die uit even zovele bloemen zijn - ontstaan. Nu droeg een dergelijke
boom in 1939 naar schatting ± 71.000 bloemen. Een vruchtretentie van
ruim 5.63 % zou dus voldoende zijn geweest voor een volle oogst. In
werkelijkheid was de opbrengst ongeveer 423 kg, dit is 85 % v a n een
volle dracht, hetgeen dus neerkomt op een retentie van 4.77 % . Toch
was de vruchtzetting groter geweest omdat er ook nog een aantal min of
meer ontwikkelde vruchten door verschillende oorzaken verloren waren
gegaan. Schattingsgewijs zal de werkelijke vruchtzetting ongeveer 8 %
hebben bedragen en voor een volle oogst ongeveer 10 % . Een verschil
van 2 % in het aantal vruchtzettende bloemen gaf dus een opbrengstverschil v a n 15 % !
Het spreekt wel vanzelf, dat de zetting bij een armere bloei veel groter
zou moeten zijn om een volle dracht te verkrijgen. Helaas is dit zelden
het geval en vooral niet wanneer de omstandigheden voor de ontwikkeling
der bloemen ongunstig zijn geweest.
In het algemeen kan gezegd worden, d a t de vruchtzetting bij appels en
peren bevredigend is, wanneer zij schommelt tussen 10 en 20 % , al naar
gelang van de variëteit en de bloeisterkte. Een veel grotere zetting is
echter nadelig, zowel voor de ontwikkeling der vruchten als voor het
welzijn van de boom. In dat geval moet de fruitteler door vruchtdunning
de nodige correcties aanbrengen.
h. D e val van bloemen en jonge vruchten
De bloemen en vruchten zijn niet zo stevig met de hen dragende
stengeldelen verbonden als de bladeren. De geringste storing in h u n
levensomstandigheden kan leiden tot hun val. Wanneer de groeihormoonproductie te laag wordt, ontwikkelt zich aan de basis van hun steel een
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afscheidingslaag (foto 45), een zone van betrekkelijk kleine cellen, welker
middenlamel door pectine-spiitsende enzymen wordt opgelost, waardoor
het contact met de boom wordt verbroken. De dode weefselelementen,
zoals de houtvaten, worden mechanisch gebroken, bijv. door de kracht
van wind en regen.

Foto 46. a: De vorming van de afscheidingslaag in een bloemsteel van een appej; bij
b: De steel van een zettende (top)vrucht; het diagram C geeft de positie in de tros aan.
(naar MACDANIELS).

De bovengenoemde storingen kunnen zich, zoals bleek, in bepaalde
ontwikkelingsstadia voordoen. Dit heeft tot gevolg, dat de val van
bloemen en vruchtjes niet geleidelijk aan verloopt, doch in een aantal
min of meer duidelijk te onderscheiden golven. Daar de verschillende
fruitsoorten en -variëteiten niet gelijkelijk reageren op een bepaalde
combinatie v a n uitwendige factoren (verschillen in groeikracht, groeiwijze, hoeveelheid en kwaliteit der genoemde bloemen, e t c ) , vertonen zij
niet zelden een vrij sterk uiteenlopend gedrag in omvang en aantal der
valgolven.
Tijdens de eerste golf, die 6 tot 8 dagen na de volle bloei begint, vallen .
hoofdzakelijk de niet of slecht bevruchte vruchtbeginsels. Deze waren
reeds voor de val kenbaar aan hun geelachtige verkleuring en soms
begonnen zij reeds in te drogen. Verder verschilden zij van de andere
vruchtbeginsels, doordat zij niet begonnen te zwellen en bij appels en
peren, doordat hun kelkbladeren niet naar binnen begonnen om te
buigen. Deze vruchtbeginsels werden niet bestoven of hun ontwikkeling
werd onvoldoende gestimuleerd door onverenigbaar of anderszins
ongeschikt stuifmeel. Ook kunnen zij, of hun zaadknoppen, te zwak
ontwikkeld zijn geweest, hetgeen dikwijls het geval is bij de hoogste
zijbloemen v a n de tros. Een abnormaal grote eerste valgolf kan het
gevolg zijn van slechte weersomstandigheden tijdens de bloei, waardoor
de bestuiving ernstig werd belemmerd. Ook kunnen de klimaatsomstandigheden tijdens de aanleg en de ontwikkeling der bloemen bijzonder
ongunstig zijn geweest. Een overmatige vruchtdracht in het voorgaande
seizoen is daarvoor eveneens zeer schadelijk. Een ondoelmatige bemesting, bijv. met te weinig stikstof, een te zware stikstofbemesting of óver-
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kalking, leidt zonder uitzondering tot onvoldoende bloemontwikkeling,
waardoor zeer veel bloemen niet bevrucht kunnen worden. Steeds weer
opnieuw blijkt, dat slechts de gunstigste groeiomstandigheden de beste
bloem- en vruchtontwikkeling mogelijk maken.
Terwijl de eerste golf gaat afnemen, of nog nauwelijks zijn maximum
heeft bereikt, begint dikwijls reeds de tweede golf, waarin de vruchtjes
vallen, die zich ondanks bestuiving en bevruchting niet hebben kunnen
handhaven als gevolg van de zeer sterke, door de overige vruchtjes en
de zich sterk ontwikkelende vegetatieve organen uitgeoefende correlatieve remming. Deze vruchtjes zijn reeds iets gezwollen, hun grootste
doorsnede bedraagt ongeveer 0.6 cm. H u n kelk heeft zich geheel of
gedeeltelijk gesloten. Deze tweede golf is verreweg altijd het grootst.
Bij de appels en de peer wordt de vruchtretentie gewoonlijk verminderd
tot 1à 2 vruchten per tros. Dikwijls is deze valgolf van groot nut, omdat
de afstoting van het grootste deel der bevruchte vruchtbeginsels de
ontwikkelingskansen der aangebleven vruchtjes veel gunstiger m a a k t ,
de boom niet al te zeer doet uitputten en de fruitteler later minder werk
geeft bij het dunnen. Daarentegen m a a k t een abnormaal grote tweede
valgolf, die niet door ongunstige weersomstandigheden werd veroorzaakt, het noodzakelijk de oorzaken ervan op te sporen. Zelden is zij toe
te schrijven aan een onvoldoende bestuiving. Onvoldoende snoei van
door een voorafgaande dracht uitgeputte bomen, een minder geschikte
onderstam, watertekort of waterstagnatie in de bodem, slechte bemesting
(bijv. te weinig stikstof, overkalking) kunnen in het spel zijn.
De twee genoemde valgolven overlappen elkaar dikwijls zodanig,
d a t zij moeilijk te onderscheiden zijn. Steeds kan men echter aan de
afgevallen vruchtbeginsels zien tot welke golf zij behoren.
Bij de appel en de peer begint, ongeveer 10 tot 14 dagen na de tweede,
een derde valgolf. Nu worden er vruchtjes afgestoten, die een doorsnede
hebben van ongeveer 1 cm. In deze periode, die gewoonlijk 10 dagen
d u u r t , beginnen de celdelingen in het vruchtvlees en de endospermontwikkeling hun einde te naderen, waardoor de groeihormoonproductie
snel afneemt. Wanneer nu de embryo-ontwikkeling niet veel sneller
begint te verlopen dan tot dusverre het geval is geweest, daalt de groeihormoonafgifte tot het gevaarlijke niveau. Uiteraard is dit het geval,
wanneer het embryo reeds te gronde is gegaan. De inmiddels beginnende
celstrekking in het vruchtvlees en de correlatieve remming, uitgeoefend
door de in een gunstiger positie verkerende vruchtjes en door de nog vrij.
krachtig groeiende scheuten doen de hormoonafgifté nog verder dalen,
zodat het lot van de vrucht beslist is.
Ongeveer 1 % à 2 weken n a de derde golf treedt nog een vierde valgolf
op. De vruchtjes zijn wat groter geworden; zij meten nu ongeveer
2 à 2.5 cm. Zij hebben de, met de nu intensief verlopende embryoontwikkeling gepaard gaande, correlatieve remming niet kunnen weerstaan.
De grootte van de, door de vruchten teweeggebrachte, remming blijkt
uit tabel X X X I X , waarin gegevens zijn vermeld, verkregen door VAN D E
P O L (niet gepubliceerd) bij 3-jarige Laxton's Superb-appelstruiken.
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TABEL X X X I X
VRUCHTZETTING EN J U N I V A L BIJ 3 - J A R I G E A P P E L S T R U I K E N
VAR. LAXTON'S S U P E R B - 1937
Gemiddeld aantal vruchten per
boom
Aantal gezette bloei m n per struik

I 20
21—40
6i—8o
8i—ioo

Aantal
struiken
31 V
223
102
28

s

9.75
28.63
48.00
72.00

Junival

Junival

aantal

0/o
/
(van 31 V)

19 VI

6.97
17-29
23.18
28.80

2.78
11-34
24.28
43-20

28.5
39-6
51.7
60.0

Niet zelden overlappen de derde en vierde valgolf elkaar in die mate,
d a t zij samenvallen tot een.enkele golf, waarin vrachtjes van 1 tot
2.5 cm doorsnee worden afgestoten. In de practijk duidt men deze beide
golven gewoonlijk aan als de „ J u n i v a l " .
E r bestaat een vrij opvallend verband tussen het aantal in de beide
eerste en in de twee laatste golven gevallen vruchtjes. Is dat namelijk
gedurende eerstgenoemde betrekkelijk klein geweest ten opzichte v a n
het aantal bloemen en gezette vruchtjes, dan is het in de regel groot
gedurende de J u n i v a l ; een omvangrijke eerste en tweede val wordt
gewoonlijk gevolgd door een geringe Junival. De reden daarvoor is na de
bovenstaande uiteenzetting wel duidelijk.
De gevallen vruchtjes zijn steeds kleiner d a n de aangeblevene. De door
hun geringe hormoonafgifte verminderde voedselaanvoer is daarvan de
oorzaak.
In de Junival-periode kunnen ook andere omstandigheden dan de
reeds behandelde tot de val der vruchten leiden ; in geringere m a t e geldt
d a t ook voor de vroegere valperioden. Wanneer n.1. de watervoorziening
der bomen niet aangepast is aan het — door een intensieve transpiratie —
grote waterverlies, kunnen de bladeren zoveel water aan de vruchten
onttrekken, d a t deze zich niet langer kunnen handhaven.
Door het gemis aan ontwikkelende zaden lopen parthenocarpe vruchten
steeds meer gevaar om afgesloten te worden dan normale vruchten. Dit
dient wel bedacht te worden bij het kunstmatig verwekken van parthenocarpie, bijv. door middel van groeistoffen.
i. D e Parthenocarpie
Hoewel de bevruchting en de daaropvolgende zaadontwikkeling bij de
meeste fruitsoorten en -variëteiten een absoluut vereiste is voor de
normale vruchtzetting, kunnen zij bij bepaalde variëteiten toch gemist
worden. Deze kunnen n.1. zaadloze of parthenocarpe vruchten voortbrengen.
Zoals we reeds eerder zagen, is het noodzakelijk, dat de vrucht een
zekere groeihormoonproductie handhaaft, wil de afscheidingslaag niet
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tot ontwikkeling komen. Veelal is nu voor de parthenöcarpe vruchtzetting toch nog de bestuiving van belang, in bepaalde gevallen desnoods
met dood of soortvreemd stuifmeel.
Ook de vorming van wondhormoon (metzeer grote waarschijnlijkheid
een totaal andere verbinding dan het groeihormoon van stuifmeel en
zaadknoppen) kan t o t parthenocarpie leiden. Beschadigingen veroorzaakt door magnesiumsulfaat en andere chemicaliën, die zelf geen groeibevorderende werking bezitten, door nachtvorst, insectensteken of
-vreterij (appelbloesemkever, peregalmug), doen niet zelden parthenöcarpe vruchten ontstaan, ook bij appels en peren. Dikwijls gaan zulke
vruchten echter vroegtijdig verloren.
Reeds eerder bleek, d a t het uit de stuifmeelkorrels afkomstige groeihormoon een zekere stimulatie v a n de vruchtbeginsel-ontwikkeling
teweeg brengt. Deze kan, ook bij soortvreemd stuifmeel, soms groot
genoeg zijn om parthenöcarpe vruchten te doen ontstaan. Zo verkreeg
WELLINGTON (1913) zaadloze Seckelpereh na bestuiving met Yellow
Transparent-stuifmeel. JOHANNSON (1945) verkreeg vruchten v a n Cox's
Orange Pippin na bestuiving m e t Soldat Laboureur en Seigneur d ' E s peren, evenzo v a n James Grieve na bestuiving met Doyenné du Comice.
Een aantal dezer vruchten bevatte echter pitten, waarom JOHANNSON
meende hun ontstaan toe t e moeten schrijven aan fouten bij de bestuivingen. Dit is natuurlijk mogelijk, doch het is niet uitgesloten, d a t deze
zaden zonder bevruchting waren ontstaan, n.1. apogaam of parthenogenetisch, hetgeen blijkbaar niet werd onderzocht.
Men dient onderscheid t e maken tussen de natuurlijke of autonome en
de geïnduceerde parthenocarpie ;zoals de benaming reeds aanduidt komt
de eerste zonder enige (bekende) prikkel v a n buiten af t o t stand, bij de
tweede is de een of andere geschikte prikkel noodzakelijk. Van geïnduceerde parthenocarpie willen wij ook nog spreken, wanneer er wel
bevruchting heeft plaats gevonden, doch de zaadknoppen zeer spoedig
daarna door zekere oorzaken t e gronde gaan, b.v. door genetisch bepaalde embryo-abortie, nachtvorstschade, etc.
De neiging t o t parthenocarpie loopt zeer uiteen bij de verschillende
fruitsoorten. Bijde peer iszij vrij algemeen, sommige variëteiten vormen
zelden vruchten met zaad, andere daarentegen na kruisbestuiving wel.
Zonder kruisbestuiving of zonder zelfbestuiving worden dikwijls parthenöcarpe vruchten verkregen van Beurré Lebrun, Beurré Clairgeau,
Louise Bonne d'Avranches, Williams Duchess ( = Pitmaston), Beurré
Hardy, Précoce de Trévoux, Conférence, Beurré Alexander Lucas,
Beurré Diel, e. a.
Volgens een publicatie v a n het J O H N I N N É S INSTITUTE (1941) gaf

Doyenné du Comice na bestuiving met Beurré Bedford-stuifmeel uitsluitend parthenöcarpe vruchten. Beurré Bedford produceert tetraploïd
stuifmeel, d a t in suikeroplossingen vertakte buizen vormt. Waarschijnlijk kunnen zulke buizen niet verin de stijl doordringen.
Parthenocarpie is lang niet zo algemeen bij de appel als bij de peer.
E W E B T (1906) verkreeg zaadloze vruchten van Cellini, Charlamowski en
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Eng. Winter Goudpearmain. Verder produceren Yellow Transparent,
W i t t e Winter Calville, Present van Holland en enkele andere variëteiten
soms parthenocarpe vruchten. Uitvoeriger gegevens zijn vermeld in
tabel X X V waarin de neiging tot parthenocarpie is aangeduid met
de letter P .
Zaadloze vruchten zijn vrij algemeen bij de rojaal-kersen bijv. de
meikers en vele pruimen. De steen komt echter steeds tot ontwikkeling;
deze is geen deel van het zaad, m a a r van het vruchtbeginsel!
Wanneer we de parthenocarpe vruchten nader bezien, dan blijkt al
spoedig, dat zij dikwijls afwijkingen in grootte, vorm, tijd v a n rijping,
smaak en bewaarbaarheid vertonen in vergelijking met normale, zaden
bevattende vruchten. Soms zijn de vorm- en grootte-verschillen niet
opvallend, een ander maal zeer aanzienlijk. Present van Holland geeft
wanstaltige, min of meer cylindrische vruchten; bepaalde peren lijken
soms op een slecht gestopte worst. Dikwijls ziet men bij peren, dat de
vruchten ter hoogte van het klokhuis dunner, bij de steel dikker zijn dan
normaal ; toch kunnen zij soms een slankere vorm vertonen dan de normale vruchten, omdat het gedeelte tussen het onontwikkelde klokhuis
en de steel vrij veel langer is geworden. Niet zelden zijn parthenocarpe
vruchten kleiner dan de normale, omdat zij in veel sterker mate geremd
worden. Soms rijpen zij vroeger dan normale vruchten, omdat hun groei
vroeger wordt beëindigd ; dikwijls echter rijpen ze later en onvoldoende,
omdat zij langzamer groeien. Nu eens zijn zij zoeter en daardoor beter
van smaak, een ander maal veel slechter dan de zaadhoudende vruchten.
Vrijwel steeds zijn de bewaareigenschappen van parthenocarpe vruchten
inferieur, doordat ze meer dan normaal te lijden hebben van physiologische ziekten. Nogmaals zij er op gewezen, dat lang niet alle parthenocarpe vruchten deze afwijkingen vertonen, en dat zij in vele gevallen
niet op het eerste gezicht te onderscheiden zijn van normale vruchten.
Dit laatste heeft zeker wel aanleiding gegeven tot berichten over metaxeniën, vruchten waarbij de invloed van een bepaald soort stuifmeel tot
uiting zou komen. Een zeer groot aantal publicaties over metaxeniën
mist iedere betrouwbare grond, omdat het aantal goede pitten per
vrucht niet werd vermeld, de loze pitten niet werden onderzocht, of de
doorgesneden vruchten niet of niet goed werden afgebeeld.
De moeilijkheden van het bestuivingsprobleem, zowel die betreffende
de stuifmeelleveranciers als die betreffende het risico van slechte bestuiving door ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloeitijd, hebben
reeds lang de wens doen opkomen om de beschikking te hebben over
methoden, waarbij men op kunstmatige wijze vruchtzetting kan verkrijgen, onafhankelijk van de bestuiving. Reeds vanaf de grijze oudheid
heeft men daarvoor allerlei behandelingen aangeprezen; het resultaat
daarvan is blijkbaar altijd slechts toevallig geweest.
De ontdekking van de invloed van groeibevorderende stoffen op de
vruchtontwikkeling door GUSTAFSON (1936) opende echter pas belangrijke perspectieven. Verschillende planten geven door behandeling met
groeistoffen goede, zaadloze vruchten. Tegenwoordig worden duizenden
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kilogrammen parthenocarpe tomaten aan de m a r k t gebracht. Helaas zijn
de resultaten bij onze fruitgewassen nog verre van bevredigend.
Pas in de allerlaatste tijd is er enig uitzicht geopend door de isolatie
van het natuurlijk groeihormoon der appel-zaadknoppen door LUCKWILL (1946).

VAN STUIVENBERG (1941) verkreeg enige weinigzeggende resultaten door de
vruchtbeginsels uit te prepareren en de bloembuis op te vullen met een groeistofhoudende lanolinepasta bij Précoce de Trévoux, een peer die van zich zelf
reeds een vrij sterke neiging tot parthenocarpie vertoont. Het is niet te zeggen
of nu de groeistof, dan wel de wondhormoonvorming als gevolg van de
ingrijpende operatie, de prikkel tot parthenocarpe vruchtzetting leverde.
Andere behandelingen gaven geen resultaat. Gelijktijdig had ook de nachtvorst veel parthenocarpe vruchten doen ontstaan. Ook later in Wageningen
en in het buitenland uitgevoerde proeven hebben geen behoorlijke resultaten
opgeleverd. Het beste, dat tot nu toe bereikt werd, is het uitgroeien der
vruchten tot iets meer dan de grootte van een walnoot. Volledig ontwikkelde
vruchten werden nog nergens verkregen.
Voorlopig is er dus nog alle reden om enigszins sceptisch te s t a a n
tegenover de verwekking van parhenocarpe vruchten. Onze scepsis
' krijgt nog meer betekenis, wanneer men bedenkt, d a t deze vruchten nog
meer dan de normale te lijden hebben van de correlatieve remming.
Wanneer er zich aan dezelfde t a k een aantal zaadhoudende vruchten
bevinden, hetgeen wel zelden voorkomen kan worden, blijven de p a r t h e nocarpe vruchten kleiner en ze worden gemakkelijk afgeworpen, vooral
tijdens de Junival, een periode die ook voor vele normale vruchten fatale
ontwikkelingsomstandigheden te zien geeft. Een versterkte scheutgroei
met de daarmee gepaard gaande versterkte correlatieve remming doet
vele parthenocarpe vruchten voortijdig vallen.
W e kunnen dus zeggen, d a t de kunstmatige parthenocarpie wel enige
betekenis kan verkrijgen voor de fruitteelt, mits de toè te passen methoden voorzieningen bieden om de vruchtontwikkeling voortdurend t e
kunnen onderhouden en om vruchten van normale vorm en grootte t e
doen ontstaan.
Parthenocarpe vruchten zijn uiteraard ongewenst bij de nootvruchten,
daar zij juist geteelt worden om de zaden.
j . D e vorming van zaden zonder bevruchting; Apogamie
In bepaalde gevallen kan zich ook een zaadknop
zonder bevruchting tot een
e
zaad ontwikkelen. Dit
kan
het
gevolg
zijn
I
van
embryo-vorming door de
onbevruchte eicel; 2e van embryo-vorming door een onbevruchte, diploïde
eicel, die ontstaan is door de directe vorming van de embryozak door
de
embryozak-moedercel, dus zonder voorafgaande tetraden-deling; 3 e van de
embryo-vorming door een in de embryozak binnengegroeide nucellus-cel.
Deeerste ontstaanswijze wordt partheno-genese, de tweede en derde apogamie
genoemd. Het parthenogenetische embryo is haploid en vertoont, als de
moederplant heterozygoot is, andere eigenschappen dan deze. Het apogame
embryo is diploid en kan uitgroeien tot een volkomen op de moederplant
gelijkende plant. Parthenogenese komt zelden, apogamie veel meer voor. Een
hoogst enkele maal wordt apogame zaadontwikkeling geconstateerd bij onze
fruitgewassen. KOBEL (1931) vond een dergelijk geval bij Transparent de
Cröncels.
•
Practische betekenis heeft deze zaadvorming uiteraard niet.
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k. Metaxeniën
Gegevens, zoals die in tabel X L vermeld staan, zijn veelvuldig gepubliceerd om de invloed van de stuifmeelleverancier op de ontwikkeling
van de vrucht aan te tonen. Vooral wanneer deze vrucht dan nog voor de
betreffende variëteit van het gemiddelde t y p e afwijkt, meent men zulks
onweerlegbaar te hebben aangetoond. Dergelijke afwijkende vruchten
worden metaxeniën genoemd, omdat (behalve het zaad) ook de peri- en
pseudocarp-weefsels de kenmerken van de vaderplant zouden bezitten.
Een directe invloed van de vaderplant op het zaad is n.1. wel vastgesteld, hetgeen ook wel verwacht kan worden, daar zowel het embryo
als het endosperm door de bevruchting zijn ontstaan. Het klassieke voorbeeld van het optreden van xeniën, zoals deze zaden worden genoemd,
levert de mais. Als de vrouwelijke bloemen van een geelzadig maisras
bestoven worden met het stuifmeel van een paarszadig ras, dan ontstaan
daaruit uitsluitend paarsgetinte zaden. De erfelijke factor voor de paarse
kleur domineert over die voor de gele kleur van het zaad.
In enkele gevallen heeft men ook xeniën aangetroffen bij de zoete
amandel. CRANE en LAWRENCE (1934) vermelden het optreden v a n
bittere amandelen bij de zoete variëteit Marie Duprey na bestuiving met
de bittere amandel. Dit is waarschijnlijk een uitzonderingsgeval, want
volgens CHANDLER (1942) werden er (in Californie, waar de amandelteelt
van betekenis is) nog geen xeniën bij de amandel waargenomen. Wel
vermeldt CHANDLER de invloed van het stuifmeel op de grootte van
walnoten. Bestuiving van variëteiten met grote noten met stuifmeel van
variëteiten met kleine noten doet steeds kleinere noten ontstaan dan
bestuiving met stuifmeel van variëteiten met grote noten.
Geheel anders moet echter de invloed van de vaderplant tot stand
komen, op het vruchtbeginsel, dat bij de planten met onderstandige
vruchtbeginsels bovendien nog vergroeid is met de bloembuis. Van een
bevruchting dezer weefsels is geen sprake en daardoor is het ook volstrekt
uitgesloten, dat de eigenschappen van de vaderplant direct op de vrucht
worden overgedragen. Hoogstens kan er dus nog een indirecte invloed
bestaan, die dan zou moeten berusten op een, voor elke kruising specifieke verandering der vormings- en stofwisselingsprocessen in het vruchtvlees. Tot nu toe is van dergelijke specifieke invloeden niets gebleken,
zelfs niet bij de celstrekking in de vruchten.
Wanneer men slechts bedenkt, dat de kwaliteit van het stuifmeel zeer
afhankelijk is van de omstandigheden tijdens de bloemontwikkeling, die
van jaar tot jaar en met de standplaats wisselen, behoeft het geen verwondering te wekken, dat de stuifmeel-invloed niet constant is. Al zou
deze niet constante invloed toch specifiek zijn, dan nog wordt zijn effect
grondig gemaskeerd door de sterk wisselende ontwikkelingsmogelijkheden der vruchten, bepaald door hun structuur en positie.
De mededelingen over metaxiën hebben steeds betrekking gehad op
een gering aantal vruchten, niet zelden op minder dan 10 en zelfs wel
op één enkele!
Het voorkomen van metaxiën is echter pas dan aan te tonen, wanneer
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de variabiliteit der vruchten van dezelfde plaats aan de tros, van dezelfde
tak, van dezelfde boom en van bomen van dezelfde variëteit op dezelfde
onderstam en onder gelijke groeiomstandigheden verkerend, voor elke
stuifmeelleverancier afzonderlijk is uitgeschakeld door wiskundige verwerking der metings-, wegings- en analyse-uitkomsten.
Het is n.1. in het geheel niet moeilijk om van een enkele boom een
twintigtal in vorm, kleur of grootte verschillende vruchten te
plukken. Top- en zijvruchten vertonen dikwijls grote verschillen, vruchten van de Noord- en Zuidzijde van de boom eveneens. Niet zelden
hebben vruchten aan het z.g.n. i-jarige hout een iets ander voorkomen
dan die aan de sporen of de terminale knoppen van eindscheuten.
Bovendien heeft men waargenomen, dat de vruchtvorm vrij sterk
wordt beïnvloed door de temperatuur gedurende de eerste' groeiperiode
van de vrucht. Naarmate deze lager is, krijgt de vrucht later een langwerpiger gedaante. Daardoor zijn ook vruchten, geteeld in British
Columbia (Canada), beslist langwerpiger dan die van dezelfde variëteit
gekweekt in Washington (U.S.A.) of in Californie (CHANDLER, 1942).
Om deze reden dienen de bovengestelde voorwaarden voor het aantonen van metaxiën nog uitgebreid te worden met de eis, dat deze bepalingen enige jaren achtereen moeten worden uitgevoerd.
Naar onze overtuiging zal, bij inachtneming van deze voorwaarden,
weinig resultaat te noteren zijn. W a n t , zou het tegendeel het geval zijn,
dan had de fruitteler deze verschillen allang opgemerkt en hij zou er
rekening mee houden door het kiezen van stuifmeelleveranciers, die
vorm, grootte, smaak, bewaareigenschappen, etc., van de vrucht gunstig
beïnvloeden.
1. De vruchtgroei na de Junival
De derde groeiperiode van de vrucht wordt gekenmerkt door een zeer
intensieve celstrekking in het vruchtvlees. Bij de Pitvruchten was dit
proces reeds begonnen bij het beëindigen der celdelingen, bij de Steenvruchten begint het eerst nu, na de kortere of langere groeistilstand,
die met de steenverharding en snelle embryo-ontwikkeling gepaard ging.
De ontwikkelingskansen kunnen in deze periode vrij gunstig zijn, want
de scheutgroei vermindert snel en ook is het a a n t a ï vruchten weer
geslonken door de Junival, omstandigheden, die de correlatieve remming
min of meer sterk hebben doen afnemen. Dit is ook wel nodig; want voor
de celstrekking worden betrekkelijk grote hoeveelheden groeihormoon
verbruikt en bovendien vergt zij een vrij aanzienlijke toevoer van water
en voedingsstoffen.
Wanneer we nu de vrucht nader onderzoeken, zien we dat er in de epidermis nog celdelingen voorkomen. Zij is daardoor in staat de volumetoename van de vrucht bij te houden. Bij de appel en de peer zijn de
hypodermiscellen, ondanks de door de er binnen liggende weefsels op hen
uitgeoefende druk, geleidelijk aan dikwandiger geworden, waarbij ze vrij
aanzienlijk in de tangentiële richting zijn gerekt. Deze cellen vertonen
nog een grote synthetische activiteit, hetgeen blijkt na verwondingen,
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w a a r n a zij onmiddellijk tot de verkurking van het wondvlak overgaan.
De celstrekking in het pseudocarp verloopt intensiever dan in het
pericarp. Als gevolg daarvan oefent het pseudocarpweefsel een vrij
aanzienlijke druk uit op de hypodermis, in buitenwaartse richting, en
op het exocarp in binnenwaartse richting. Daardoor wordt de afscheidingszone tussen pseudo- en exocarp steeds duidelijker (zie foto 10).
Bij de Steenvruchten gaat de steenontwikkeling nog iets verder; de
steen is n.1. bij het begin van de derde groeiperiode vooral bij de vroegrijpende variëteiten dikwijls nog niet geheel afgesloten.
Gedurende deze periode wordt de embryo-ontwikkeling eveneens
voltooid. In de zaadlobben worden grote hoeveelheden reservevoedsel
opgeslagen, terwijl een aanzienlijke waterafgifte plaats vindt. Tenslotte
zijn de zaden geheel rijp ; na het doormaken van een narijping kunnen ze
t o t kieming worden gebracht.
Al naar de, voor de betrokken variëteit kenmerkende, rijpingstijd
begint de celstrekking vroeger of later af te nemen. De cellen van het
vruchtvlees worden dunwandiger, door de omzetting van de er in opgeslagen hemicellulosen in suikers. Voorts wordt vanuit de bladeren ook nog
vrij veel suiker aangevoerd.
De celstrekking gaat gepaard met een intensieve wateropname en
omzetting van de in de cellen opgeslagen reservevoedingsstoffen in
suikers. Het zetmeel verdwijnt dus geleidelijk aan en de celwanden
worden steeds dunner door het verbruik der hemicellulosen, waardoor zij
ook sterker kunnen rekken. Bij de vroegrijpende steenvruchten vergt de
steenontwikkeling in dit ontwikkelingsstadium nog aanzienlijke hoeveelheden bouwstoffen, v.n.1. suikers. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
matige kwaliteit van deze vruchten, omdat er betrekkelijk weinig suikers
ter beschikking komen van de vruchtvleescellen, daarvan het gevolg is.
De cellen in de directe omgeving van de steen ondergaan ook weinig
strekking, waardoor het verband tussen het vruchtvlees en de steen zeer
groot blijft, in tegenstelling met de laatrijpende steenvruchten, waarbij
de steen los in het vruchtvlees komt te liggen.
De celstrekking is, zoals we reeds vroeger zagen, o. a. afhankelijk van
de concentratie van het groeihormoon, de weefselreactiviteit en de toevoer van water en voedingsstoffen. Naast deze factoren begint zich nu in
de derde groeiperiode van de vrucht een andere factor in sterke m a t e
kenbaar te maken; en wel een, die met de groeihormoonproductie in een
merkwaardig verband staat. Het groeihormoon wordt n.1. onder invloed
van het licht, en vooral van de ultraviolette stralen, omgezet in een stof,
die de celstrekking belemmert en na het bereiken van een zekere concentratie zelfs verhindert. Reeds lange tijd geleden is men het bestaan
van deze remstof op het spoor gekomen, toen men een verklaring zocht
van het feit, dat zaden in de vrucht (behoudens sporadische uitzonderingen) niet kiemen. Vooral in de laatste 10 jaren hebben vele onderzoekers, o. a. VELDSTRA en HAVINGA (1943, 1945) deze stoffen (er blijken
er vele te zijn) bestudeerd, waardoor thans hun chemische eigenschappen
vrij goed bekend zijn geworden. Een bepaalde groep van stoffen, verwant
a a n cumarine, komt in het plantenrijk zeer veel voor.
Sprenger, Fruitteelt.

17
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Hoe meer groeihormoon er nu in een plantendeel wordt gevormd,
des te groter wordt ook de hoeveelheid remstof. Behalve de groeibelemmering veroorzaakt deze stof, door deblokkering van een gedeelte
van de ademhaling een algemene vermindering vande levensfuncties
van deplant, waardoor detoevoer van voedingsstoffen envan degroeihormoonprecursor naar devrucht sterk afneemt. Dit leidt dustot vanzelf
een steeds kleiner wordende groeihormoonproductie endaarmee totde

90..
O LORD DERBy

7°~
O UADV i U D E L E y

X

o
n
cc
> 60

\

O L A NE i RA.

OGRENADISR
EARLy VICTORIA

CC
LU

a

O EDWARD VU

zm SO
_
L O E N G . W.G.P.
ui
O

z
o

tu

4o-.

_J

Z

OBtAUTy OFBAT» \ 0 R I V A L
O
OEÔREMOMT RU5$ET
JAMESfiWEVE \
°
O ONTARIO
\
NEWTON WONOE»
M I L L B W n C D U N C O OWORCÉSTW.
BLENHEIM PIPPIN ° BRAMLEy
AUINSTON PiPPm

°

L A X T O N ' A ° C O U R T PENDU PLAT
JUPEBB
*
O MONARCH
OCOX 'S O.P

SO..

$0

H

1

1

1

1

1

1

s 10 11 in 16 18 so 22 m
0NTWIKKELIN65DUUR IN WEKEN
Fig. 43. Het verband tussen ontwikkelingsduur en aantal cellen per vrucht.
(naar HUGH SMITH, 1940).

afsluiting van degroei enzelfs totdevalvandevrucht, dikwijls reeds
voor datdevrucht haar maximale grootte heeft bereikt. Het blijkt dus,
dat een rijkelijke groeihormoonproductie niet inelkopzicht „voordelig"
isvoor devrucht. Wanneer de groeihormoonovermaat niet op een andere
wijze geneutraliseerd kan worden, bijv. door een snelle afvoer, wordtde
productievanzelf verminderd door de remstof. Nu bereikt dezestof bijde
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vroegrijpende vruchten alspoedighet gevaarlijk hoge niveau;bijde laatrijpende vruchten schijnt degroeihormoonproductie niet zo stormachtig
te verlopen, althans de remstofconcentratie neemt niet zo snel toe,
vandaar datzijlanger kunnen doorgroeien.
Het is duidelijk, datde definitieve vruchtgrootte afhankelijk is van
het aantal cellen, ontstaan door deling, endegrootte der cellen, bereikt
na strekking gedurende de vruchtgroei. Vroeg- en laatrijpende variëOLORD DERBV
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teiten vertonen indit opzicht merkwaardige verschillen. Uitde onderzoekingen van HUGH SMITH (1940), verricht aaneenvrij groot aantal
appelvariëteiten, blijkt n.1. dat vroegrijpende variëteiten in het algemeen gekenmerkt worden door een groot, delaatrijpende vruchten door
een veel kleiner aantal cellen per vrucht (fig.43).Blijkbaar isde celdeling
in het eerste groeistadium bij de vroegrijpende vruchten veel intensiever
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d a n bij de laatrijpende (als 'zij tenminste al niet uit veel meer cellen
bestaan in het bloemstadium, hetgeen nog niet bekend is). Wanneer men
n u d e celgrootte beziet, blijkt juist het tegenovergestelde ;de laatrijpende
vruchten hebben de grootste cellen. Dit behoeft geen verwondering t e
wekken, aangezien de celstrekking bij de laatrijpende vruchten langer
voort k a n gaan d a n bij de vroegrijpende.
Zoals SMITH terecht opmerkt, heeft deze grafiek alleen een betrekkelijke waarde, omdat de vruchten v a n bepaalde variëteiten om verschillende redenen dikwijls geplukt worden vóór zij geheel zijn uitgegroeid.
Uit het bovenstaande blijkt, d a t aantal en grootte der vruchtvleescellen
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Het verband tussen celgrootte en vruchtgewicht bij Bramley's Seedlingappels
van twee verschillende herkomsten. (I, II) (naar HUGH SMITH, 1940).

(althans bij de appel) negatief gecorreleerd zijn. Dit verband wordt in
fig. 44, waarin het aantal cellen is uitgezet tegen het volume der cellen,
nader geïllustreerd. Wanneer men nu bedenkt, d a t de ademhaling der
vruchten voor een belangrijk gedeelte afhankelijk is van het inwendige
oppervlak, d a t gelijk is aan het gemiddelde celoppervlak X het aantal
cellen, is het t e begrijpen, d a t vroeg- en laatrijpende vruchten in dit
opzicht vrij grote verschillen vertonen, die verstrekkende gevolgen
hebben ten aanzien v a n h u n bewaareigenschappen. Deze zijn n.1. slechter
naar m a t e het inwendig oppervlak groter is. Hierin ligt ook de verklaring
voor het feit, d a t de voor een bepaalde variëteit extra grote vruchten
minder houdbaar zijn dan de kleinere. Dergelijke vruchten hebben wel
grotere cellen, m a a r ook het aantal cellen is veel groter. D a t de groeiomstandigheden daarbij een belangrijke rol spelen blijkt wel uit fig. 45,
waarin de celgrootte is uitgezet tegen het vruchtgewicht v a n Bramley's
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Seedling van twee verschillende herkomsten. Bij de vruchten van herkomst I komt een gewichtstoename van ioo % overeen met een celvolumetoename van 80 % , bij die van herkomst II met slechts 30 %
in plaats van 100 % . De zwaardere vruchten moeten dus ook een groter
aantal cellen hebben, n.1. bij die van herkomst I ongeveer 11 % en bij
die van herkomst II ongeveer 53 % meer bij een gewichtstoename van
100 % .

Bij appels en peren blijven de exocarp-cellen (dus de cellen rond het
klokhuis) kleiner dan die in het pseudocarp. De vroeger intredende
bederfsverschijnselen in het exocarp zullen, althans gedeeltelijk, samenhangen met deze betrekkelijke kleincelligheid.
De grootte van de plukrijpe vrucht, die uiteraard een belangrijk deel
v a n de waarde van de opbrengst bepaalt, is afhankelijk van een groot
aantal factoren, waarvan de voornaamste wel zijn:
de erfelijke aanleg;
de bevruchting;
het aantal zich ontwikkelende vruchten;
de groeikracht van de boom;
de klimaatsomstandigheden.
De invloed van de erfelijke aanleg is wel zonder meer duidelijk. Elke
fruitteler weet, d a t de Cox's Orange Pippin niet zulke grote vruchten k a n
produceren als bijv. de Goudreinette. Aan deze factor valt niets te
veranderen.
De bevruchting is van belang voor het aantal zaden, d a t tot ontwikkeling kan komen. Zij is weer afhankelijk van de bestuiving en de
klimaatsomstandigheden etc. De ontwikkelende zaden bevorderen de
toevoer van celbouwstoffen en daarmee de mogelijkheid tot celdeling en
celstrekking. Binnen de voor elke variëteit door de erfelijke aanleg
gestelde grenzen beïnvloedt de bevruchting daardoor het aantal en de
grootte der cellen van een vrucht. Vele onderzoekers hebben gegevens
gepubliceerd over het verband tussen de vruchtgrootte en het aantalzaden, zie bijv. tabel X L , waar uit het gemiddelde over 7 appelvariëteiten blijkt, d a t 2.8 goede zaden per vrucht meer een gewichtstoename
geven van 60 g r a m = 92.3 % , hetgeen dus gelijkstaat met ongeveer
33 % per pit.
Van het allergrootste belang is wel het verband tussen de vruchtgrootte en het aantal zich ontwikkelende vruchten. Elke vrucht trekt
belangrijke hoeveelheden voedingsstoffen en water tot zich. Aangezien
de boom slechts een beperkte hoeveelheid voedingsstoffen ter beschikking
kan stellen, doordat de capaciteit voor de opslag van reserve voedingsstoffen, de opname van water en voedingsstoffen door de wortels en de
synthese van koolhydraten en andere bouwstoffen door de bladeren een
bepaald m a x i m u m niet kunnen overschrijden, is de hoeveelheid bouwstoffen die elke vrucht kan verkrijgen, afhankelijk van de vruchtzetting
en daarna van de vruchtretentie. Bij een zeer grote zetting worden de
beschikbare voedingsstoffen verdeeld over een groot aantal vruchtjes,
waarbij vooral de voorraad der oligopleronten als Borium, etc. snel wordt
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gereduceerd. Hoelanger devruchtretentie groot blijft, hoesterker daardoor de groottetoename wordt beperkt, eensdeels doordat er minder
celdelingen plaats vinden, anderdeels door eengeringere celstrekking.
Hoe vroeger dusde vruchtretentie n a eent e grote zetting afneemt,
hoe gunstiger de ontwikkelingsmogelijkheden voor de aangebleven
vruchten worden, d a a r het aantal cellen per vrucht d a n nogk a n toenemen.
Zoals reeds eerder werd besproken, is de toevoer v a n voedingsstoffen
naar de vruchten niet uitsluitend afhankelijk v a nhet aantal, doch ook
van h u npositie a a nde boom. Alsgevolg v a nde correlatieve remming
blijven bepaalde vruchten kleiner d a n andere, dieeen gunstiger positie
innemen. Dit grootteverschil blijft t o ta a nhet einde v a nde vruchtontwikkeling bestaan. Hierover zijn verschillende gegevens gepubliceerd,
o. a. door CUMMINGS en medewerkers (1930). In tabel X L vindt
men er enige vermeld.
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TABEL X L
Omtrek in
inches

Toename
omtrek

ie
2e
in
meting meting inches

%

i.

in

aantal zaden

goede slechte

Ben Davis
7. V I I I en5.X

klein
groot

59

5.23
6.79

6.26
7-78

1.03
0.99

19.86
14.58

53
100

3-3
6.7

2.7
1.2

Bismarck
8.VIII en 28.IX

klein
groot

51

5.38
7-36

7.10
9-07

1.72
1.72

32.21
23.38

73
141

5-6
7-7

2.8
0.6

Mc Intosh
8.VIII en 20.IX

klein
groot

43

5.24
6.69

6.38
7.76

1.15
1.07

21.97
16.92

54
99

5.8
10.3

2.1
2.2

Northern Spy
9.VIII en 4.X .

klein
groot

56

5.63
7.31

6.99
8.92

1.36
1.51

24.15
21.96

72
147

8.4
11.8

0.9
0.8

Gemiddeld over
7 variëteiten

klein
groot

49

5.42
7.15

6.74
8.51

1.32
1.36

24.73
19.21

65
125

6.1
8.9

2.2
1.2

Hoewel d e kleine vruchten percentsgewijs de sterkste groei vertonen,
kunnen zij h u n achterstand toch niet meer inhalen. H e t zijn vooral d e
vruchten a a n de bassale delen der takken die minder groot worden.
Gedeeltelijk hangt dit samen metde reeds genoemde correlatieve remming, doch gedeeltelijk ook met de minder gunstige positie deromringende bladeren t.o.v. hetlicht. AUCHTER (1917) vond, d a t dergelijke
vruchten, vooral die binnen in de kroon groeien, zelden enige marktwaarde verkrijgen. Over deongelijkwaardigheid v a nverschillende takken
verzamelden o. a. R I C K S en GASTON (1935) een a a n t a l gegevens. Zij

onderscheidden de takken naar de dikte v a n het 4-jarige hout, ineen
drietal groepen; n.1.:
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A. dunne takken met een doorsnede van minder dan 6 m m
B. middelmatige takken met een doorsnede van 6 tot i o m m
C. dikke takken m e t een doorsnede v a n meer dan i o m m .
Zo bleken bij Wealthy de volgende verschillen te bestaan:
TABEL XLI

takgroep

gem. lengte
in inches

A
B
C

29.4
43-5
70.I

gem. jaar
lengtetoename
in inches

5-3
9.9
15-4

aantal
vruchten
per t a k

t o t . gew.
vruchten
per tak
in ounces

3-4
5-8

10.6
22.6

10.6

46.7

gem. gew.
per vrucht
in grammen

84
109
123

Hiermede hebben we echter reeds de invloed van de groeikracht van
de boom in het geding betrokken. Het blijkt telkens weer, d a t de verschillende ontwikkelingsfactoren ten nauwste met elkaar samenhangen.
De zwaarte van een t a k hangt vanzelfsprekend ten nauwste samen m e t
de groeikracht van die tak in het bijzonder en met die van de boom in
het algemeen. Deze laatste is weer bijzonder afhankelijk van de voedingstoestand, dus de bemesting, de bodemfactoren, de onderstam en de
vruchtdracht.
H e t verband tussen de voedingstoestand en de vruchtgrootte is vele
malen overduidelijk aangetoond. Gebrek aan een bepaalde voedingsstof
k o m t ook steeds t o t uiting in een verminderde vruchtgrootte. De invloed,
die elke voedingsstof afzonderlijk op de vruchtgrootte uitoefent is echter
niet gemakkelijk t e overzien. Evenals voor de ontwikkeling van elk
ander plantendeel zijn zij in principe gelijkelijk belangrijk. Bovendien is
niet alleen de grootte van de vrucht afhankelijk van de toevoer van een
bepaalde voedingsstof, doch ook bijv. de zetting. Deze wordt op h a a r
beurt bepaald door de groeihormoonhuishouding, die weer van de voedingstoestand afhankelijk is.
Zo is bijv. de vruchtgrootte afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid
stikstof. Deze bepaalt echter óók het zettingspercentage, wanneer tenminste geen der andere voedingsstoffen in het minimum zijn. Door een
verhoogde zetting kan daardoor zelfs de vruchtgrootte wel afnemen.
Bij vele bemestingsproeven is dan ook gebleken,- d a t de vruchtgrootte
niet duidelijk wordt beïnvloed door de bemesting.
m . D e rijping van de vrucht
Door verschillende wijzigingen in de stofwisselingsprocessen in de
vrucht, die wellicht onder invloed van de remstofwerking t o t stand
komen, begint zich nu de rijping te voltrekken. Een zeer belangrijke rol
speelt daarbij het aethyleen, d a t waarschijnlijk ontstaat bij de afbraak
van het aminozuur alanine. Het aethyleen is een gasvormige stof, die eén
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zeer bijzondere werking op de vrucht uitoefent. Reeds in zeer kleine
hoeveelheden, versnelt het de rijping, waarbij steeds meer aethyleen
ontstaat, bij de sterk vergrote ademhaling.
De vruchtrijping bestaat uit een aaneenschakeling van afbraakprocessen, die dikwijls gekenmerkt wordt door een geleidelijke k l e u r verandering, zowel van de schil als van het vruchtvlees. Deze is gedeeltelijk het gevolg van de afbraak van het chlorophyl, waardoor de reeds
aanwezige, doch tot dusver gemaskeerde kleurstoffen duidelijker en
feller schijnen, of nu eerst zichtbaar worden, gedeeltelijk door de vorming
v a n anthocyaan. De afbraak v a n het chlorophyl wordt zeer versneld door
de werking van het aethyleen ; vandaar dat men dit gas toepast voor de
kunstmatige rijping van verschillende vruchten. Op kleine schaal kan
men de rijping van vruchten versnellen, door er rijpende appels tussen
te leggen. Het is echter gebleken, dat het aethyleen veel meer de chlorophylafbraak dan de andere rijpingsprocessen bevordert.
De kleurverandering verloopt vooral snel bij betrekkelijk lage nachttemperaturen en betrekkelijk hoge dagtemperaturen. H e t is voorts zeer
belangrijk, dat de vruchten zo goed mogelijk aan het zonlicht zijn blootgesteld. Ook later, tijdens de bewaring speelt de temperatuur een belangrijke rol bij de kleuring der vruchten, zie Hoofdstuk X .
De groene tot witgele kleur noemt men de grondkleur, de rode kleurschakeringen de dekkleur. De grondkleur neigt sterker naar lichtgele
tinten, n a a r m a t e de chlorophylafbraak verder is voortgeschreden. De
gele tot oranjegele kleuren worden grotendeels veroorzaakt door carotenoïden, zoals de Carotinen en xanthophyien, die in de chromoplasten
voorkomen. De hoeveelheid dezer stoffen is enigermate afhankelijk van
de intensiteit van het licht, dat op de vruchten valt. Uiteraard is hun
vorming ook afhankelijk van d e .ontwikkelingsduur der v r u c h t e n :
wanneer ze te vroeg geplukt worden, komen zij niet op hun karakteristieke kleur. Behalve aan de carotenoïden kan de gele vruchtkleur nog
te danken zijn aan in het celsap opgeloste kleurstoffen, vnl. flavonen,
waarvan waarschijnlijk het 3-galactosidyl-quercetine het belangrijkste is.
Niet zelden zijn zij de precursors voor de rode vruchtkleurstoffen, de
anthocyaninen, die eveneens in het celsap zijn opgelost. Het is niet
onmogelijk, d a t de flavonen op h u n beurt ontstaan uit groeihormoon
of remstof.
De belangrijkste anthocyaankleurstof onzer fruitgewassen is het
idaeïne, eveneens een galactosebevattende stof, die in chemisch opzicht
grote gelijkenis vertoont m e t het zo juist genoemde galactosidylquercetine.
Afhankelijk van de resterende hoeveelheid chlorophyl verlenen deze
anthocyaninen de vrucht een felrode tot purperachtig of zwartrode tint.
Gedurende de laatste jaren heeft men in de Verenigde Staten proefbespuitingen uitgevoerd met oplosbare thiocyanaten (vooral die van
Natrium en Kalium, dus resp. NaCNS en KCNS), die de chlorophylafbraak bespoedigen. De gunstigste tijd voor de 2 à 4 bespuitingen m e t
0.1 %-ige oplossingen dezer verbindingen is de tweede helft van Augustus
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en de eerste helft van September. Een nadeel is, dat de bladeren nogal
wat spuitschade oplopen, en evenals de vruchten hun groene kleur verliezen. Voorlopig hebben deze proeven van DUSTMAN en DUNCAN (1940)
nog geen practische waarde en het is zeer de vraag of de toepassing van
chlorophylafbrekende stoffen die ooit zal verkrijgen.
De vorming der rode dekkleuren is meestal zeer afhankelijk van de
inwerking van het zonlicht, en daarnaast van de invloed van lage nachttemperaturen. Bij verschillende fruitsoorten, zoals pruimen, kersen,
druiven en bramen, speelt het licht geen primaire rol bij de anthocyaanvorming, daar ook lichtdicht ingehulde vruchten van die soorten goed
op kleur komen. De belangrijkheid van het zonlicht, en vooral van de
ultraviolette stralen daarvan, blijkt duidelijk uit het feit, dat beschaduwde vruchten in het algemeen minder op kleur komen d a n niet beschaduwde; zelfs een gedeeltelijke beschaduwing, door bladeren of takken
of naburige vruchten, kan de ontwikkeling der rode dekkleuren g heel
verhinderen. Daar de rode kleuren een zekere verkoopwaarde vertegenwoordigen (bij sommige variëteiten wel het leeuwendeel van de waarde
van het fruit, bijv. bij Perzikrode Zomerappel, Zigeunerin en in mindere
m a t e bij Allington Pippin, Laxton's Superb, Sterreinette ; e t c ) , is het
van belang te weten, op welke wijze de fruitteler de vorming dezer kleurstoffen kan beïnvloeden.
Het is gebleken, dat een ruime toevoer van voedingsstoffen de anthocyaanvorming in de hand werkt. Men zou kunnen denken, d a t een groot
bladoppervlak per vrucht daarvoor zeer gunstig is, doch d a t geldt slechts
tot op een zekere hoogte. W a n t wanneer de bladeren de vruchten al te
zeer beschaduwen, doen zij in dit opzicht meer kwaad dan goed. Factoren,
die de ontwikkeling van veel en grote bladeren bevorderen, zoals een (te)
zware stikstofbemesting, een (te) rijke watervoorziening, e t c , zijn daardoor indirect nadelig voor de kleurontwikkeling. Daarnaast hebben zij
ook een direct nadelige invloed, omdat zij een langer voortdurende
vruchtgroei teweegbrengen. Vooral bij de vruchten van laatrijpende
variëteiten kan dit zeer nadelig worden, n.1. wanneer lage najaarstemperaturen de vruchtrijping remmen.
De vruchten kleuren het best uit aan de boom, omdat zij daar het best
aan het licht zijn blootgesteld. Het ligt voor de hand, d a t vruchten die
om de een of andere reden te vroeg geplukt worden, minder zullen kleuren.
Afgezien van abnormale economische omstandigheden (zoals de vaststelling van „minder gunstige" maximumprijzen!) zal de fruitteler er
steeds naar streven de vruchten aan de boom te houden, t o t d a t zij volledig plukrijp zijn. Tegen de buiten zijn m a c h t liggende factoren als
stormwinden, hagel, etc. zal hij niet veel kunnen uitrichten, hoewel de
daardoor aangerichte schade dikwijls min of meer beperkt kan worden
door doelmatig stutten, een goede windkering, en niet in het minst door
het aanplanten van niet al te sterk uitgroeiende bomen, welke laatste
factor ook nog een andere economische betekenis heeft. Daarnaast dient
hij er voor zorg te dragen, dat parasieten, vooral schurft, die de v r u c h t retentie bedreigen, zo intensief mogelijk worden bestreden. Een o m -
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standigheid, waaraan daarbij moet worden gedacht, is d a t het bestrijdingsmiddel zeer fijn verdeeld moet zijn en liefst geen gekleurd residu
op de vruchten moet achterlaten; middelen als Bordeauxse pap en
Fermate komen voor een late bespuiting niet in aanmerking. In vroegere
groeistadia konden middelen, die kurkvorming teweegbrengen, reeds
niet meer worden gebruikt. Sommige variëteiten veroorzaken daardoor
dikwijls veel moeite. H e t is een gelukkige omstandigheid, d a t men tegenwoordig over bestrijdingsmethoden beschikt, die het optreden van
schurft na de bloei aanzienlijk kunnen beperken. E e n goede ziektenbestrijding heeft dus direct en indirect gunstige gevolgen voor de vruchtgroei ;direct, omdat de levensvoorwaarden der vruchten daardoor worden
gewaarborgd, indirect door de instandhouding van de bladeren.
T o t voor betrekkelijk korte tijd stond de fruitteler ook machteloos
tegen het afvallen der vruchten, wanneer deze hun groei bijkans hadden
voltooid. De late val werd dikwijls, vooral bij variëteiten die daar sterk
toe neigen, voorkomen door de vruchten voortijdig t e plukken, of de
bomen „door te plukken", hetgeen economisch een zeker verlies betekende. De vruchten hadden hun volledige grootte niet bereikt, hadden
geen of onvoldoende aroma ontwikkeld en waren niet goed op kleur
gekomen, en daarnaast vergt het doorplukken veel extra arbeid. Het
verlies moest echter geaccepteerd worden, omdat het valfruit nog veel
sterker aan waarde inboet. Nu tegenwoordig de late val bij zeer vele
variëteiten doeltreffend bestreden kan worden, beschikt de fruitteler
ook hierin over een middel om de vruchtgroei haar optimum te doen
bereiken.
Een ander middel, d a t vooral bij een zware vruchtdracht toegepast
dient te worden, is het dunnen der vruchten. Wanneer n.1. de door de
bladeren geproduceerde suikers verdeeld moeten worden over een zeer
groot aantal vruchten, ontvangen deze elk te weinig voor hun groei en
uitkleuring. Men ziet, dat de vruchten van zeer zwaar beladen bomen
i n de regel minder goed op kleur komen dan die van matig dragende
bomen. Door het uitdunnen kan men hierin de gewenste verbetering
brengen.
Aan de andere k a n t kan een intensieve vruchtkleuring het gevolg zijn
van ziekten of beschadigingen van stam of takken, zoals kanker-aantastingen, bastziekten, ring- en schotwonden, die het transport der organische stoffen naar de wortels belemmeren, en van ongunstige groeiomstandigheden, zoals een op geringe diepte voorkomende ondoorlatende
grondlaag of een onvoldoende stikstofbemesting, die een gering verbruik
en dus een „ophoping" der koolhydraten met zich brengen. Deze factoren
werken ook de sterke „herfsf'verkleuring der bladeren in de hand. Het
spreekt wel vanzelf, dat deze omstandigheden (met uitzondering van de
opzettelijk bij sterk groeiende bomen aangebrachte ringwonden). weinig
op prijs gesteld kunnen worden. Slechte groeiomstandigheden zijn
bovendien zeer nadelig, omdat de vruchten slechts klein blijven. W a a r
alleen stikstofgebrek de oorzaak is van de geringe vruchtgrootte, k a n snel
en doeltreffend worden ingegrepen. Een slechte bodem kan meestal niet
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zo gemakkelijk worden verbeterd. Het aanplanten van een boomgaard
op een ongeschikt terrein brengt steeds grote moeilijkheden met zich
mede, zowel bij de groei van de bomen als bij die van de vruchten,
waarvoor de bomen toch geplant worden.
Naast de chlorophylafbraak en de vorming van kleurstoffen uit
afbraakproducten van bepaalde aminozuren, vinden er nog andere
omzettingen plaats i n het vruchtvlees, waarbij de aromastoffen worden
gevormd. Deze zijn te onderscheiden van de suikers en de daaruit bij de
ademhaling ontstane zuren, en in zekere zin ook van de in geringere of
grotere hoeveelheden voorkomende looistoffen, die de wrange smaak
veroorzaken.
De belangrijkste suikers zijn glucose, fructose en saccharose, waarvan
de fructose het zoetst, de glucose het minst zoet is. Bij de appel en de
peer komen de genoemde suikers alle drie voor, doch glucose en fructose
het meest; bij de kers komen vrijwel alleen glucose en fructose voor,
terwijl bij vele pruimen en de meeste perziken de saccharose zeer sterk
overweegt.
Het belangrijkste zuur, d a t in vrijwel alle vruchten wordt aangetroffen,
is het appelzuur; bij enige peren, bijv. Bon Chrétien Williams, en bij
zwarte bessen heeft men daarentegen vastgesteld, d a t het citroenzuur
het belangrijkste aandeel heeft in de zure smaak.
Belangrijker dan de werkelijke hoeveelheden suikers en zuren in de
vrucht is de verhouding tussen deze stoffen, w a t de smaak betreft. In het
algemeen kan gezegd worden, dat deze verhouding een vrij hoge waarde
dient t e bereiken. Voor tafelfruit liggen de eisen uiteraard anders dan
voor keuken- en fabrieksfruit. Een zoete appel wordt slechts door
weinigen gewaardeerd als handappel, zeer zure rode bessen komen niet
in aanmerking voor tafelfruit.
Looistoffen komen in de vroegere groeistadia veel meer voor dan later,
tijdens de vruchtrijping. H u n omzetting is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Een grote hoeveelheid looistoffen gaat in de regel
gepaard met een laag suikergehalte. Soms kunnen zij de vrucht oneetbaar
wrang maken, hetgeen bij vele wilde appels het geval is, doch in geringe
hoeveelheden kunnen zij de smaak verbeteren.
Zoals reeds werd opgemerkt, wordt de karakteristieke smaak der
vruchten veroorzaakt door een aantal aroma-stoffen, die echter slechts
gedeeltelijk bekend zijn. In de regel zijn het esters, verbindingen tussen
alcoholen en organische zuren.
In de appel heeft men esters gevonden van amylalcohol, C^HjjOH, en
raierenzuur (H.COOH), azijnzuur (CH3.COOH), capronzuur (C5HU .COOH),
en caprylzuur (C7H15 .COOH), die resp. genoemd worden amyl-formiaat
(C5Hn . OOC. H),
amyl-acetaat (C5Hn . OOC.CH3), amyl-capronaat
(C5Hn .OOC.C5Hn) en amyl-caprylaat (C5Hn . OOC.C,H15). Merkwaardigerwijzeheeft mendez.g.n.„appel-olie",het amyl-valerionaat (CäHu . OOC.C4H9)
niet in appels aangetroffen (POWER en CHESNUT, 1920).
Bij andere vruchtsoorten komen andere esters voor, bij de perzik bijv. van
linalyl-alcohol.
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Naast deze esters komen vrij aanzienlijke hoeveelheden aceetaldehyde,
CH 3 . CHO, voor; wanneer de concentratie daarvan een zekere hoogte
overschrijdt, veroorzaakt dit een zeer onaangename smaak en vrijwel
steeds een geringere bewaarbaarheid. H e t aceetaldehyde is een afbraakproduct van suikers, d a t bij de ademhaling vrijkomt.
De genoemde esters maken slechts een zeer gering gedeelte van d e
vrucht uit. P O W E R en CHESNUT vonden bij de Ben Davis-appel een totaal
estergehalte van 0.0007 %> bij een meer aromatische „crab"-appel
0.0013 % ! Het grootste gedeelte dezer stoffen bevindt zich in of vlak
onder de schil; bij de Ben Davis-appel bedroeg het estergehalte der
schillen 0.0035 % en bij de crab-appel 0.0043 % .
De bepaling dezer stoffen levert grote moeilijkheden op. Toch zou zij
v a n belang kunnen zijn bij de exacte waardebepaling van onze fruitvariëteiten, men zou dan niet meer afhankelijk zijn van de bij verschillende personen altijd zeer uiteenlopende smaakbeoordeling. Door deze
analyse-moeilijkheden is ook de invloed van verschillende groei-omstandigheden op het smaakstofgehalte der vruchten niet onderzocht. Wel
heeft men enig idee omtrent de werking dezer omstandigheden, doch dit
is uiteraard slechts van geringe waarde.
Vooral de temperatuur en misschien het zonlicht spelen een belangrijke rol; waarschijnlijk wordt daardoor meer de suiker-zuurverhouding
beïnvloed dan het gehalte aan aromastoffen.
Een zware bemesting, vooral met stikstof, waardoor het suikergehalte
niet voldoende hoog kan worden, brengt een flauwe vruchtsmaak teweeg.
De invloed van grondsoort, watervoorziening en bemesting loopt vrij
sterk uiteen bij verschillende fruitsoorten en -variëteiten. Hoewel deze
factoren van groot belang zijn voor de vruchtkwaliteit, kunnen wij 'er,
mede vanwege de al te summiere gegevens die daaromtrent bekend zijn,
niet verder op ingaan.
In de laatste jaren heeft men bijzondere aandacht besteed aan andere
kwaliteitsbepalende stoffen, waarbij vooral de vitaminen zeer op de
voorgrond zijn geschoven. Zeer in het bijzonder zijn de onderzoekingen
gericht geweest op het belangrijke vitamine C (ascorbinezuur), het antischeurbuik vitamine. Volgens verschillende onderzoekers o. w. MATHOT
(1945) vertoont het vitamine C-gehalte een zekere paralleliteit met het
aantal chromosomen. Volgens anderen is dit verband allerminst duidelijk.
MATHOT heeft het vitaminegehalte van verschillende appelvariëteiten,
bepaald door hemzelf en anderen, in een tabel samengevat, waaraan wij
de gegevens v a n de volgende tabel X L I I ontlenen.
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TABEL XLII

CHROMOSOOMGETAL EN VITAMINE C-GEHALTE BIJ APPELS
Variëteit
Adersleber Calville
Allington Pippin
Beauty of Bath
Blenheim Pippin
Bramley's Seedling
Canada Reinette
Cox's Orange Pippin
Cox's Pomona
Engelse Winter Goudpearmain
Goudreinette
Gravesteiner
Harberts Reinette
Jacques Lebel
Jonathan
Keswick Codlin
Lane's Prince Albert
Ontario
Perzikrode Zomerappel
Ribston Pippin
Signe Tillisch
W i t t e Wintercalville
Yellow Transparent
Zucclamaglio

D(iploïd)
of
T(triploïd)

Vitamine Cgehalte
in mg/ioo g

D
D
D
T
T
T
D
D
D
T
T
T
T
D
D
D
D
D
T
D
D
D
D

9-5
7.0—9.2
10.2—14
24.7
15.8—27.9
16.7—17.0
13.6—15.9
I3.7—I4.7
21.6
12.5—21.0
5.0—18.0
20.9
21
4-5—17-8
10.5
11.9—14.1
23 — 3 5 - 2
13.5—16.0
30 —38.7
9.7—27.6
30.9—± 50
21.0
13.5—22

Bij nadere beschouwing blijkt, dat er weliswaar een zekere tendenz
bestaat voor een hoger vitamine C-gehalte bij de triploïde appelvariëteiten dan bij de diploïde, doch de indruk wordt gewekt, dat de verschillen aanzienlijk kleiner kunnen worden wanneer er meer variëteiten
in de beide groepen worden onderzocht. Het feit, d a t er triploïde variëteiten bestaan met een zeer laag en diploïde met een zeer hoog vitamine Cgehalte, wijst er wel op, dat het niet zozeer het totaal aantal dan wel het
aantal van een (of meer) bepaald soort genen is, dat de vorming van het
vitamine C bepaalt. Daarnaast kan men niet geheel aan de indruk ontkomen, dat de variëteiten met een langere ontwikkelingsduur (dus met
een groter celvolume), ongeacht hun chromosoomgetal, een hoger
vitamine C-gehalte vertonen dan de variëteiten*met een korte ontwikkelingsduur. Nu zijn er naar verhouding meer vroegrijpende diploïden en
meer laatrijpende triploïden, waardoor de schijn kan worden gewekt, dat
het aantal chromosomen een vrij belangrijke rol zou kunnen spelen bij
de vitamine C-vorming. Nu men het vitamine C-gehalte als een belangrijke eigenschap is gaan beschouwen, en dit bij de winning van nieuwe
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variëteiten tracht op t e voeren, dient men het bovenstaande zeker niet
uit het oog t e verliezen. De kans bestaat inderdaad, dat triploïden een
hoger vitamine C-gehalte kunnen vertonen, doch dit is voor een belangrijk
deel afhankelijk van de oudervariëteiten. Door kruising van tetraploïden,
die buitengewoon rijk zijn aan vitamine C, zoals MATHOT dit aantoonde
bij Malus glaucescens Rehder en Malus coronaria Mill, (met een vitamine C-gehalte van resp. 91 en 74 mg/100 g), met zeer rijke diploïde
variëteiten als Witte Winter Calville kunnen in principe wel variëteiten
met in dit opzicht bevredigende eigenschappen worden verkregen. De
genoemde tetraploïde variëteiten hebben echter zeer kleine vruchten,
gemiddeld niet zwaarder dan resp. 13en 25 g;het isde vraag, of de bovenbedoelde kruisingsproducten ook in andere belangrijke opzichten als
grootte, kleur, smaak, etc. voldoende kwaliteiten vertonen. Het is wel
duidelijk, dat er nog veel onderzoek verricht moet worden, aleer men het
vitamine C-gehalte doelbewust kan opvoeren door kruising. Hetgeen
hierboven voor appels is uiteengezet, geldt voorzover bekend vrijwel
in dezelfde m a t e voor de andere fruitsoorten.
Uit de onderzoekingen van MATHOT (1945) en anderen is gebleken,
d a t het vitamine C-gehalte zeer weinig door de bemesting k a n worden
beïnvloed. Van veel groter betekenis daarvoor zijn de klimaatsomstandigheden en de inwendige groeifactoren. Daardoor vertonen de vruchten
van eenzelfde variëteit in verschillende jaren niet onbelangrijke schommelingen in het vitamine C-gehalte. Het vitamine C of ascorbinezuur ontt u t u i t het dehydro-ascorbinezuur, welke omzetting zeer afhankelijk is
van de temperatuur of de zonneschijn. Het verloop van deze omzettingen
werd door MATHOT ook onderzocht bij een drietal appelvariëteiten,
n.1. Signe Tillisch, Cox's Orange Pippin en Goudreinette. Op het ogenblik,
d a t al het dehydro-ascorbinezuur in ascorbinezuur is omgezet, is de
vrucht zo goed als rijp. Dit gold voor de Signe Tillisch-vruchten op
14 September 1944; de Cox's Orange Pippins waren toen nog iets, de
Goudreinetten nog belangrijk onrijp. Een bepaling v a n het dehydroascorbinezuur en het ascorbinezuur zou dus een belangrijke aanwijzing
kunnen geven omtrent het rijpheidsstadium der vruchten. Voor de
practijk is zij uiteraard van weinig betekenis, omdat die bepalingen
slechts in het laboratorium uitgevoerd kunnen worden.
Het vitamine C is niet gelijkmatig over de vrucht verdeeld. Verschil1ende onderzoekers vonden, dat vooral de schil er zeer rijk aan is; bij de
appel bevat deze ongeveer 5X zoveel als de rest van de vrucht, bij de
peren ongeveer 2X zoveel. Maar ook in de schil is de verdeling niet
regelmatig, want het blijkt, dat de zonzijde rijker is dan de schaduwzijde.
Deze waarnemingen konden vrijwel alle door MATHOT worden bevestigd.
Men zou geaeigd zijn om.deze opvallende verschillen in de gehalten dezer
zuren geheel toe te schrijven aan de inwerking van het licht. Wanneer
men echter bedenkt, dat de celdelingen in de schil langer voortgaan
dan in het dieperliggende vruchtvlees, en ook de epidermis- en hypodermiscellen een grotere strekking en rekking ondergaan dan de vruchtvleescellen, wordt het duidelijk, dat de celontwikkeling in deze buitenste
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vruchtweefsels en de vitamine C-verdeling een min of meer opvallend
verband vertonen. Dit verband tussen celdeling en groeihormoonhuishouding werd door MATHOT en anderen bij totaal andere objecten
eveneens waargenomen, doch tot dusver heeft men er bij de vruchtgroei nog niet aan gedacht. Nadere onderzoekingen over de vitamine
C-huishouding in de vrucht tijdens haar groei zullen waarschijnlijk
belangrijke gegevens omtrent de verschillende groeistadia kunnen
opleveren.
De waarde van de vrucht wordt tenslotte ook bepaald door haar
structuur, d.w.z. de schildikte en hardheid, de grootte en de wanddikte
der vruchtvleescellen, het al of niet voorkomen van steencellen (bij
peren), etc.
Een tamelijk taaie schil is bij appels en peren van groot belang voor
hun houdbaarheid, daar de vruchten minder kans lopen beschadigd t e
worden, vooral bij variëteiten met een betrekkelijk teer vruchtvlees.
De structuur van de schil wordt vooral bepaald door de erfelijke aanleg;
daardoor kan de fruitteler er door cultuurmaatregelen vrijwel geen
gunstige veranderingen in aanbrengen. Daarentegen leidt een zeer zware
bemesting tot een tere schil, hetgeen bij variëteiten, die daar van nature
reeds toe neigen, tot zeer ongewenste toestanden kan leiden. Ook bij de
extra grote vruchten is de schil teerder dan bij de meer normale : de schilcellen zijn groter en dunwandiger; vandaar d a t zulke vruchten ook
eerder beschadigd worden en bederven.
De eetbaarheid van de vrucht wordt beter n a a r m a t e de cellen groter
en dus dunwandiger zijn; bij het eten worden de grote cellen gemakkelijker verbroken, waardoor hun sappen en de daarin opgeloste stoffen
vrijkomen. Dit verklaart, alhoewel niet geheel, het feit, d a t de laatrijpende variëteiten in het algemeen meer gewaardeerd worden dan de
vroegrijpende variëteiten. Toch mag ook de celgrootte een zekere grens
niet te boven gaan, omdat de houdbaarheid der vruchten daardoor sterk
vermindert. Vruchten, welker vruchtvlees uit grote ten dunwandige
cellen bestaat, zijn zeer kwetsbaar en daardoor niet goed bestand tegen
de verschillende behandelingen, die zij vanaf het plukken moeten ondergaan, wanneer daarbij niet de grootste voorzichtigheid in acht wordt
genomen. Vooral bij sommige appels, vele peren en de perziken kan een
beschadiging van het vruchtvlees door een kracht, die de schil nog geen
letsel toebrengt, de vrucht snel tot bederf doen overgaan.
De consistentie van het vruchtvlees is behalve van de celgrootte ook
afhankelijk van de onderlinge samenhang en de wanddikte der cellen.
Hoewel beide afnemen bij de rijping door de werking van pectine-, resp.
hemicellulosen-splitsende enzymen, blijken de variëteiten van een
bepaalde vruchtsoort in dit opzicht min of meer grote verschillen te vertonen. Sommige kenmerken zich door vruchten met dunwandige cellen
in het vruchtvlees en kunnen daardoor vooral als tafelfruit worden
gebruikt. De vruchten van andere variëteiten bezitten daarentegen dikwandige en meer samenhangende cellen, waardoor het vruchtvlees min
of meer hard en „brokkelig" is; dergelijke vruchten zijn in het algemeen
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niet bijzonder aantrekkelijk als tafelfruit, doch zij kunnen dikwijls goede
eigenschappen hebben als keukenfruit.
Chimaeren.

Enkele malen treft men tussen de normale vruchten aan
een boom exemplaren aan, die zich kenmerken
door een of meer sectoren met een afwijkende
kleur (ziefoto 47). Deze chimaeren zijn ontstaan
als gevolg van een chromosoom-mutatie in een
vroeg ontwikkelingsstadium van de vrucht of
v a n de bloem, die echter slechts plaatselijk en
beperkt tot uiting kan komen. In andere, zeldzamere gevallen komen er zeer vele afwijkende
vruchttypen voor aan alle bomen van een bepaalde variëteit. De oorzaak kan dan gelegen
zijn in de ontstaanswijze van de variëteit: bij
Foto 47- Een chimaere entingen kunnen nl. op de plaats van de enting
V&U
adv
^ott°Z.herlinboZ'e n t i e v e scheuten ontstaan, die gedeeltelijk
plantenteelt.) de weefsels van de onderstam, gedeeltelijk die
van de oorspronkelijke entvariëteit bezit. Wanneer dergelijke scheuten weer voor enting worden gebruikt, dragen alle
d a a r u i t voortkomende stengeldelen hetzelfde tweeslachtige karakter.
Afhankelijk van de wijze van versmelting der weefsels der uitgangsvariëteiten ontstaan er vruchten met een bonte, of een egale tekening.
Voor verdere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar de speciale
literatuur.

n. D e late val
Na een periode, waarin de vruchten vanaf de Junival niet aan bijzondere gevaren waren blootgesteld, doet zich omstreeks de vruchtrijping
weer een bedreiging voor h u n optimale ontwikkeling voor. Bij de vroeger
rijpende variëteiten valt dit critische ogenblik in het algemeen naar verhouding vroeger dan bij de laatrijpende, hoewel daarop uitzonderingen
voorkomen. De vruchten beginnen, hoewel ze dikwijls hun volle grootte
en kleur nog lang niet hebben bereikt, te vallen. Deze late val kan een
enorme omvang aannemen, soms wel noteert men een dagelijkse val van
7 à 10 % van de totale productie. Wanneer de wind dan bovendien nog
zijn invloed doet gelden, kan het verlies catastrofaal worden. W a n t ,
hoewel het fruit dikwijls nog wel goed eetbaar is, heeft het door het
vallen zoveel te lijden gehad, dat het onmiddellijk opgeruimd dient te
worden. Dikwijls draagt het de sporen v a n de val, hetgeen de waarde
nog meer vermindert.
In het algemeen zijn de vroeger rijpende vruchten in ernstiger m a t e
onderhevig aan dit euvel dan de later rijpende, al komen ook hierbij
uitzonderingen voor. Verder blijkt dat variëteiten, welker vruchten
gekenmerkt zijn door een lange vruchtsteel, minder late val vertonen dan
die met kortstelige vruchten. Hetzelfde geldt voor variëteiten met slappe
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takken. In beide gevallen wordt de invloed van de wind daardoor gedeeltelijk ondervangen.
De directe oorzaak van de val is gelegen in het feit, d a t de celwanden
in de kleine zone, gelegen in het min of meer ingesnoerde gedeelte aan de
basis van de vruchtsteel gedeeltelijk opgelost worden, waardoor het
contact met de boom wordt verbroken. In tegenstelling tot de vroege val
vindt bij de late val deze verbreking van het contact dus niet plaats na
voorafgaande celdelingen. De bovenbedoelde insnoering is niet bij alle
variëteiten even diep. Het blijkt, dat n a a r m a t e de insnoering dieper is,
de vruchten gemakkelijker vallen.
Reeds vroeger hebben we gezien, dat de val van een vrucht o. a. het
gevolg kan zijn van een te geringe afgifte van groeihormoon. Dit is ook
het geval wanneer de vruchten het einde van hun ontwikkeling gaan
naderen. Langzamerhand beginnen de opbouwende processen in snelheid
te verminderen en zelfs beginnen de met de vruchtrijping gepaard gaande
afbraakprocessen reeds een niet onbelangrijke intensiteit te verkrijgen.
H e t spreekt voor zichzelf, d a t wanneer de groeihormoonafgifte steeds
meer gaat afnemen, de correlatieve remming in sterkere m a t e tot uiting
komt. Wij zien dan ook vaak, dat de val toeneemt, n a a r m a t e de totale
productie d.i. het gevallen en het geplukte fruit te zamen, groter is.
In tabel X L I I I zijn, ter illustratie, enige gegevens vermeld van V A N
STUIVENBERG (1941), betreffende de late val van 16-jarige Sterreinetbomen.
TABEL X L I I I

VAL, PLUK EN TOTALE PRODUCTIE BIJ STERREINET (1940)
(AANTAL VRUCHTEN)

Val

Pluk

1599

1443

2013

1020

1194

1358

1292

621

980

838
283
133

485
519

Totaleproductie
3042
3033
2552
1914
1818

768
652

Heel in het klein speelt de grootte v a n de dracht ook nog een rol, n.1.
door het aantal vruchten per tros, hoewel hier niet v a n zuiver physiologische aard. Wanneer n.1. verscheidene vruchten aan dezelfde tros tot
ontwikkeling zijn gekomen, kunnen zij er elkaar tenslotte afgroeien,
waarbij zij dikwijls gezamenlijk verloren gaan. H e t is duidelijk, d a t hier
uitsluitend de grootte-toename de oorzaak is; men ziet het verschijnsel
vrijwel niet bij langstelige vruchten. Dunnen op één vrucht per tros is de
enige afdoende maatregel.
De late val is verder afhankelijk van een aantal factoren, die de vruchtontwikkeling beïnvloeden. Zo heeft men geconstateerd, d a t de val
Sprenger, Fruitteelt.
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ernstiger is in een seizoen m e t hoge dag-, en lage nachttemperatuur. Bij
regelmatig koel weer blijft de val gering, hoewel hij zich over een langere
periode uitstrekt. Het laatste is meestal geen bezwaar, daar de vruchten
reeds plukrijp zijn voor zij in ernstige m a t e gaan vallen. H e t verschil in
val in warme en koele seizoenen kan meer dan 25 % bedragen ! Nu vertonen sommige variëteiten in een bepaald gebied een sterke, andere
daarentegen een vrij geringe late val. I n New Mexico bijv. d u u r t de late
val bij alle appelvariëteiten van de Junivâl tot aan de plukrijpheid
( E N Z I E en SCHEIDER, 1941). De Maclntoshappel vertoont volgens verschillende onderzoekers minder late val, n a a r m a t e de aanplant op
hogere breedte is gelegen. Het is daarom niet onmogelijk, dat de late val
behalve door de temperatuur en de intensiteit van het licht ook wordt
beïnvloed door de photoperiode, waarbij de kortere photoperioden het
schadelijkst zijn. Misschien bestaat er een zeker verband tussen de dagelijkse temperatuurverdeling, de thermoperiode, en de photoperiode, doch
het lijkt ons d a t de grotere intensiteit van het ultraviolette licht in de
gebieden op de lagere breedtegraden wel de meest belangrijke rol speelt.
Dit kortgolvige licht is n.1. bijzonder werkzaam bij de vorming van
remstof uit groeihormoon.
Dat een onvoldoende lichtvoorziening, als gevolg van een ondoelmatige snoei of een te dichte stand der bomen, tot vergroting van de val
leidt, is vrij algemeen bekend. De slechte voorziening m e t assimilaten
speelt hier vermoedelijk de hoofdrol. Evenzo leidt watergebrek tot een
versterkte val.
Verschillende malen heeft men waargenomen, d a t een ruime stikstofbemesting de val doet verergeren, terwijl ook alle gróndbehandelingsmethoden, die de stikstofvoorziening bevorderen, een nadelige invloed
hebben in dit opzicht (o. a. SOUTHWICK, 1940).
Tot nu toe hebben we de wind buiten beschouwing gelaten. Weliswaar
kan deze de val catastrophaal groot maken, doch men kan niet zeggen,
d a t hij een oorzakelijke factor is. Wanneer eenmaal de physiologisch
gevaarlijke toestand voor de vruchten is bereikt, ondersteunt de wind
slechts het afscheidingsproces. Dikwijls bemerkt men na een zware valgolf, als gevolg van wind, gedurende d e volgende dagen een verminderde
val. Het afrukken, met bebladerde scheuten en al, der vruchten door een
stormwind kan niet tot de late val worden gerekend. Hier heeft men te
doen m e t een physische beschadiging, niet met een physiologisch proces.
Gedurende zeer lange tijd heeft men getracht de bezwaren van de
late val te ondervangen door de bomen „door te plukken", of veel t e
vroeg t e plukken, waardoor de vruchten niet op hun volle grootte en
kleur en smaak konden komen en niet zelden hadden ze hun optimale
bewaarkwaliteit- nog niet bereikt. Bij leibomen trachtte men, vooral de
amateur, de val tegen t e gaan door de vruchten met netjes t e ondersteunen.
Op één slag werd de toestand veranderd, toen GARDNER, MARTH en
B A T J E R in 1939 mededeelden, dat zij de late val zeer aanzienlijk hadden
kunnen beperken door de bomen te bespuiten met groeistofoplossingen,
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waarbij vooral a-naphthylazijnzuur en a-naphthylacetamide het werkzaamst waren gebleken. Zij wezen er op, dat vooral de steeleinden der
vruchten bespoten dienden te worden. Het blijkt n.1., dat een bespuiting
der vruchten op het kelkeinde zeer weinig effect heeft. Blijkbaar wordt
de groeistof zó langzaam vervoerd, dat de steelbasis, waar de werking tot
uiting moet komen te laat wordt bereikt. De langstelige vruchten worden
bij het bespuiten gemakkelijker aan het ste<Jeinde geraakt dan de kortstelige. Vandaar de opvatting, d a t het verschil in reactie zou berusten op
een erfelijk bepaald verschil in reactiviteit. Een niet onbelangrijk gedeelte
daarvan berust stellig op een niet doeltreffend uitgevoerde bespuiting!
Een bespuiting der bladeren heeft geen nut, daar v a n d a a r uit geen
groeistoftransport naar de vruchten plaats vindt. Ook hadden GARDNER
en medewerkers reeds geconstateerd, dat verschillende variëteiten niet
gelijkelijk op de groeistofbespuitingen reageren.
Sommige variëteiten reageren bijzonder sterk, andere vrijwel in het
geheel niet, of pas een aantal dagen, soms 14, n a d a t de vruchten plukrijp

Fig. 46. De invloed van bespuiting met a-naphthyl-azijnzuur op de late val van Sterreinettes. De beide bovenste lijnen geven de geaccumuleerde val, de onderste lijnen de
dagelijkse val aan. (naar VAN STTTTVENBERG).

zijn geworden. In het algemeen k a n men zeggen, dat de vroegrijpende
variëteiten sterker reageren op de groeistofbespuitingen dan de later
rijpende. In hoeverre dit verschil op variëteitseigenschappen of op het
verschil in temperatuur in de middenzomer en het najaar berust, is niet
bekend. Het temperatuurseffect zal echter niet het onbelangrijkst zijn,
daar men heeft geconstateerd, dat de groeistofwerking sneller en heftiger
is bij warm, droog weer. Daarentegen houdt zij langer aan bij regelmatig
koel weer.
Een groot aantal onderzoekers heeft het werk van GARDNER en mede-
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werkers opandere plaatsen enmetandere variëteiten herhaald, doch t o t
nu toe heeft men geen wezenlijk nieuwe ideeën n a a r voren gebracht.
Toch hebben al deze onderzoekingen zeer veel prjactisch n u t afgeworpen,
daar men nu het effect v a nde groeistofbespuitingen opde belangrijkste
variëteiten heeft leren kennen. In ons land begon V A N STUIVENBERG
in 1940 met onderzoekingen op dit gebied en in hetzelfde jaar konhij
mededeling doen v a n d e bijzondere goede resultaten v a n bespuitingen
met oc-naphthylazijnzuur en enige zouten daarvan, waarbij een concentratie van o.ooi % ,dus1gvan destof op 100 liter water, h e tbest bleek.
Inmiddels werden ookpractijkproeven uitgevoerd, met medewerking
v a n eenaantal Rijkstuinbouwconsulenten, waarbij ookhet uiteenlopend
effect der bespuitingen bij verschillende variëteiten t o t uiting kwam.
Aan dehand van al deze proeven kon h e tadvies v a nGARDNER en medewerkers, om de groeistofbespuiting uit te voeren ongeveer 14dagen vóór de
verwachte plukrijpheid, worden bevestigd. Debomen beginnen reeds n a
1 à 2 dagen opd e bespuiting t - reageren. Vanhet,voor het eerst door
VAN STUIVENBERG geconstateerde effect van de groeistofbespuiting op
de late val v a n de Sterreinette, geeft fig. 46 een voorbeeld.
Het resultaat was in vele gevallen inderdaad overweldigend. De
vruchten bleven bijzonder stevig zitten, en in enkele gevallen werd dit
zelfs als een nadeel ondervonden. Doch h e t volledig uitgroeien der
vruchten, waardoor een veel hoger percentage I A werd verkregen,
woog daar ruimschoots tegen op. De
T—
. . . - . . - . - . . , , '«-—» rijpingsprocessen worden echter door de
,j ^ ^
- • _ . .;;'.*'.] groeistofbespuitingen niet vertraagd, doch
'J ^ ^ ^
P ^ S Ä 1' — zoals van Stuivenberg vond —zelfs eerder
1
W^^^^ÊÉk
W JyjjfV
iets bespoedigd. Bij verder onderzoek kwam
^ ^ H ^ V " " - ^HH^"*- * d a nookn a a r voren, d a t het gunstiger is
de vroegrijpende variëteiten als Yellow
Transparent met iets minder geconcentreerde oplossingen, v a n 0.0005 t o t
0.00075 % , te bespuiten. Niet zeldenkon
n.1. worden geconstateerd, d a tde vruchten
van Yellow Transparent snel overrijp
werden en daarbij scheurden (foto 48).
Dit effect k a nnog worden opgevoerd door
-Foto 48. Hetscheuren vanYellow
Transpararit-appels na bespuiting
de groeistofconcentratie te verhogen ; hoe
met testerkgeconcentreerdegroeihoger de concentratie hoevroeger inde
stofoplossingen.
ontwikkeling de rijping k a n worden be(Foto I<ab. Tuinbouwplantenteelt.)
spoedigd. I n verband m e th e t niet remmen v a n de rijping is het noodzakelijk de vruchtontwikkeling n a de
groeistofbespuiting nauwkeurig gade t e slaan, daar d e kwaliteit v a n
het fruit voor een zeer belangrijk gedeelte afhankelijk is v a n de
rijpingstoestand op het moment, waarop het geplukt wordt. Met name
geldt dit voor de bewaareigenschappen. Verschillende onderzoekers
(o. a. V A N STUIVENBERG, 1942; A L L E N en D A V E Y . 1945) zijn t o t de con-

clusie gekomen, d a t de groeistofbespuitingen geen nadelige gevolgen
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heeft voor de houdbaarheid, indien de vruchten in het goede rijpingsstadium worden geplukt. Aangezien zowel de rijpingsprocessen als het
groeistof-effect worden bevorderd door hoge temperaturen, is onder die
omstandigheden extra waakzaamheid, geboden.
Ter vaststelling van het nut van een groeistofbespuiting tegen de late val
dient men gegevens te verkrijgen over:
de grootte van de valvermindering ;
de duur van de groeistofwerking;
het juiste tijdstip van de bespuiting.
Dezegegevenskan men verkrijgen doorvanaf debehandeling degevallen vruchten periodiek, dagelijks of met langer tussenpozen, te rapen en te tellen. Door
de val van elke periode op t e tellen bij die van de daaraan voorafgegane,
verkrijgt men de z.g.n. geaccumuleerde val. Bij het beëindigen van de proef kan
men de val van elke periode uitdrukken in % van de totale productie ( = totale
val + oogst) en ook deze weer sommeren, zodat men de procentueel geaccumuleerde val verkrijgt.
Het zal soms voorkomen, dat het val-% in een bepaalde periode voor de
behandelde en de contrôle-bomen gelijk is. Dit betekent echter niet, d a t de
groeistof in die periode geen effect meer zou hebben. In een bepaaid geval
bedroeg de geaccumuleerde val in een der laatste perioden voor de bespoten
en de contrôle-bomen resp. 34-7 % en 68.3 % , het valpercentage voor die
periode was voor beide gelijk, n.1. 7.6 % . Het %-age aangebleven vruchten
bedroeg dus resp. 65.3 % en 31.7 % . Die 65.3 % dracht der behandelde bomen
kan men zich denken samengesteld te zijn uit twee gedeelten, n.1.31.7 % dat
ook zonder de groeistofbespuiting niet zou zijn gevallen, en een rest van 33.6 %
die als gevolg van de behandeling behouden is gebleven. Zou het groeistofeffect nu tot o zijn gedaald, dan moest zowel van de 31.7 % als'van de 33.6 %
der aangebleven vruchten 7.6 % vallen. In werkelijkheid bedroeg de val voor
deze twee delen samen 7.6 % , waaruit blijkt, d a t de groeistof nog steeds
werkzaam was in de beschouwde periode. Voor het vaststellen van het ogenblik,
waarop de groeistof geen effect meer heeft, dient men de valintensiteit te
kennen.
De valintensiteit zou men op het eerste gezicht kunnen weergeven, door het
aantal gevallen vruchten uit te drukken in % van het aantal, aan het begin
van elke beschouwde periode, aanwezige vruchten. Wanneer deze perioden niet
gelijk van duur zijn en, zoals dikwijls voorkomt, het aantal aangebleven
vruchten aan het begin en het einde van een periode aanzienlijk verschillen,
leidt deze wijze van berekenen tot een verkeerde voorstelling. Volgens FISCHER
(1936) dient men, in gevallen als deze, de berekening op basis van de samengestelde interest uit t e voeren. Op deze wijze is de valintensiteit t e vinden met
behulp van de volgende formule:
- _ 100 (log p t — log p 2 )
*. — t i

Hier is
I

de valintensiteit in % per dag
de logarithmen van het aantal aangebleven vruchten
resp. op de dagen
de eerste en de laatste dag van de beschouwde periode.
t i en t 2
Nu kan men ook het effect van de groeistofbespuiting op een objectieve wijze
weergeven, door het verschil tussen de valintensiteit der contrôle-bomen, I c ,
en die der bespoten bomen 1^, uit te drukkenin % van I c :
log p x i en log P2

( I c — I h ) X 100
E

-

—

In d e navolgende tabel w o r d t een overzicht gegeven v a n een bespuit i n g s p r o e f o p S t R é m y , u i t g e v o e r d i n 1940 d o o r I r G E R R I T S E N t e E e t h e n .
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Hieruit blijkt, d a th e teffect na s dagen reeds merkbaar werd in een zeer
betrouwbaar verschil tussen behandelde en onbehandelde bomen. De
werking n a m vooral zeer toe tussen de 10 e ende 15 e dag nade bespuiting,
terwijl bij de pluk h e t maximum nog niet of slechts nauwelijks was
gepasseerd. Debespuiting vond plaats op 27Sept. m e teeno.ooi %-ige
a-naphthylazijnzuuroplossing. De v r u c h t e n werden op 22 Oct. geplukt.
TABEL XLIV

BESTRIJDING VAN DELATE VAL BIJST. RÊMY, 1940
12.X

19.X

22.X

15

22

25

5

5

7

3

21.3
15.8
5-5

27.2
18.0
9.2

7.X

Datum

2.X

Dagen na bespuiting

5

10

Duur periode

5

62.4
49-5
26.1
21.9
27.6** 36.6**

Geaccumuleerde val in %

Controle
Bespoten
Verschil

11.4
8.3
3-1

Valintensiteit in % perdag

Controle
Bespoten
Verschil

2.38
2.42
9.83
5.23
1.54
1.70
1.74
1.83
0.52
0.70
0.68** 0.68** 1.02** 4-53** 8.00**

Effect behandeling

28.1

28.6

66.2

88.6

81.4

**Verschillen betrouwbaar bijP= 0.01.
Het is uiteraard bij het bepalen v a n het groeistofeffect ook nood"
zakelijk teweten ofdebespuiting opdejuiste tijd werd uitgevoerd, aleer
men concludeert d a t een bepaalde variëteit niet voldoende reageert, of
d a t h e tgebruikte preparaat niet of niet meer deugt.
Zoals reeds opgemerkt, verloopt er enige tijd vóór de groeistofwerking
merkbaar wordt. Daarna wordt meer of minder snel h e t m a x i m u m
bereikt, d a tsoms een tijdlang kan aanhouden. Tenslotte neemt h e t effect
vrij snel aft o thetnulpeil isbereikt. Spuit men n ut evroeg, dan komthet
m a x i m u m effect vóór d e maximale val.W o r d t de behandeling t e laat
toegepast, d a nk a ner reeds eenaanzienlijke valhebben plaats gevonden.
Hoewel mena a nde hand v a nde valintensiteit dikwijls iets k a n zeggen
over de juistheid v a n het tijdstip der bespuiting, is het toch beter een
aantal bespuitingen opverschillende dagen uitt e voeren endaarvan het
effect te vergelijken.
o. D e invloed vanhet klimaat op de generatieve ontwikkeling ende
productiviteit
In h e t voorafgaande werd hier en daar reeds gewezen op de invloed
v a n de temperatuur opd eontwikkelingsgang v a nbloemen en vruchten.
Door d estatistische verwerking van bloei- enoogstgegevens heeft men
een vrij duidelijk inzicht verworven omtrent de rol, diede verschillende
klimaatsfactoren bijhett o t stand komen v a neenfruitoogst spelen.
Verschillende onderzoekers, o. a. SKARD (1918) en LYSBAKKEN (1920)
in Noorwegen, Z I E L K E (1929), K E M M E R (1931) en M A R S E I L L E (1936) in

Duitsland, ELLENWOOD (1925, 1931 en 1941) in d e Verenigde Staten
(Ohio) hebben belangrijke bijdragen daartoe geleverd.

279
Met grote zekerheid is vast komen te staan, d a t bloemknopaanleg en
-ontwikkeling worden bevorderd door hoge temperaturen in April,
waardoor een vroeg beginnende en snelle groei wordt veroorzaakt en
in de periode van Juli tot October, doch vooral in Augustus, waarin de
bloemknopontwikkeling in haar beginstadia verkeert. Schadelijk zijn lage
temperaturen iri Maart en April, doch in het bijzonder in J u n i en veel
neerslag in J u n i en vooral in Augustus. Bij de peren blijken ook Novemberregens nadelig te zijn.
Merkwaardig is het verschil in reactie v a n appels en peren op de
temperatuur in November en December. De appels zijn n.1. het best
gebaat bij betrekkelijk hoge, d e peren bij betrekkelijk lage temperaturen
in die periode. Dit houdt verband met de intrede van de diepe rust, die
bij appels in het algemeen later valt dan bij peren.
De lage wintertemperaturen zijn, evenals voor de bladknoppen,
noodzakelijk om de diepe rust der bloemknoppen en gemengde knoppen
te verbreken. Wanneer de winter te zacht is, d.w.z. als de gemiddelde
temperatuur niet gedurende 2 à 3 maanden lager is dan io° C , kunnen
veel bloemknoppen zich in het voorjaar in het geheel niet of slechts
onvoldoende verder ontwikkelen.
Belangrijker dan hier te lande is dit voor de fruittelers in de subtropische zones, bijv. in Californie en Zuid-Afrika, waar de milde winters
enorme schade kunnen veroorzaken. Dikwijls stervan dan de bloemknoppen af, waarna ze bij de abrikoos en in mindere m a t e bij de perzik
worden afgeworpen (bij appels en peren komt dit afvallen practisch niet
voor). Uiteraard heeft men in die gebieden veel aandacht besteed aan
de vraag hoeveel koude noodzakelijk is om de rusttoestand der bomen op
t e heffen. In. het algemeen bleek, d a t „vruchtknoppen" iets geringere
eisen stellen dan bladknoppen en voorts (zoals ook wel verwacht mocht
worden), d a t de verschillende fruitsoorten en -variëteiten zeer verschillend op een bepaalde koude-dosis reageren. CHANDLER (1942) vermeldt,
dat de walnoot de grootste lage-temperatuur-behoefte heeft; daarop
volgen de appel, de peer, de perzik, de pruim en de kers. Van de appels
vragen bijv. Wealthy en Winter Banana minder koude dan Delicious,
Golden Delicious, Gravesteiner en Stayman Winesap, die weer worden
overtroffen door Northern Spy. Bij de peren behoort Bon Chrétien
Williams tot de variëteiten, die de langste koude-inwerking vereisen,
n.1. slechts iets korter dan Northern Spy bij de appels. Ook bij de perziken
zijn de verschillen vrij groot. De meest bekende variëteiten vragen
evenveel koude als de midden-groep der appels. Meer koude is nodig voor
variëteiten als Mayflower, Alexander en Hale Early. Het verdient dus
weinig aanbeveling om de kassen, die met zulke variëteiten zijn beplant
vroeger dan half J a n u a r i boven io° C. te gaan verwarmen.
Als de diepe rust eenmaal is verbroken, kan de verdere ontwikkeling
der bloemen plaats vinden, zodra de temperatuur voldoende gaat
oplopen. Hoe vroeger dit geschiedt, hoe vroeger ook de bloei begint.
Uiteraard vindt dit steeds meer plaats n a a r m a t e men in Zuidelijke
richting gaat, hetgeen ook in ons land valt waar te nemen. Wanneer bijv.
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de kersen in Limburg vrijwel uitgebloeid zijn, beginnen de meeste
variëteiten in de Betuwe pas te bloeien.
Nu is het ook weer niet onverschillig tot welke hoogte de temperatuur
oploopt. H e t is gebleken, d a t relatief lage temperaturen in Februari tot
en met April (vooral in Maart en het begin van April) bij appel en peer
noodzakelijk zijn om een goede dracht mogelijk te maken. Deze afremming behoeft niet voor alle soorten en variëteiten zo lang te duren. Voor
de beste productie over de gehele linie is zij wel noodzakelijk; voor elke
variëteit afzonderlijk betreft het een periode van 4 tot 6 weken, die in
deze maanden vallen. Relatief hoge temperaturen veroorzaken zeer dikwijls grote schade, die door een eventueel voorafgaande zachte winter nog
geaccentueerd kan worden. Door de hoge temperaturen in de nawinter en
het vroege voorjaar wordt de bloemontwikkeling zeer bespoedigd, hetgeen
de bloemen sneller v a t b a a r m a a k t voor de inwerking van nachtvorsten.
Met grote waarschijnlijkheid wordt ook de eicelontwikkeling onder de
lage temperaturen beter voorbereid (en wellicht ook die van het stuifmeel) dan onder de invloed van hoge temperaturen. Zeer opvallend
blijkt dit o. a. bij de Goudreinette en bij Doyenné du Comice, die na een
milde winter en een al t e mooi voorjaar zelfs bij overdadige bloei vrijwel
geen vrucht zetten.
De totale hoeveelheid warmte, die nodig is om de fruitgewassen in
bloei t e doen komen is in hoofdzaak afhankelijk v a n de d u u r v a n d e
winter, het tijdstip waarop de rusttoestand is opgeheven en uiteraard
van de erfelijke aanleg van de soort of variëteit. De eisen die de verschillende soorten dienaangaande stellen, nemen toe in de volgorde:
perzik; rode en witte bessen; kruisbessen; zwarte bessen; pruim; kers;
peer ; appel. De variëteiten die het laatst bloeien, vragen een langduriger
inwerking van hoge temperaturen d a n de vroeger bloeiende.
ELLENWOOD (1941), die vnl. de nadruk legt op het verband tussen
de temperatuur in Maart, April en Mei en de productiviteit van appèls
meent, dat hoge temperaturen in Mei (tijdens de bloei) zeer belangrijk
zijn. Bij wiskundige verwerking zijner gegevens blijkt echter, dat zulks
(met uitzondering van nachtvorsten) niet het geval is en dat in Ohio
de temperaturen in Maart of Mäart/April de grootste betekenis hebben,
voorzover het de voorjaarstemperaturen betreft. In tabel X L V zijn
een aantal gegevens van ELLENWOOD vermeld; de gemiddelde Meitemperaturen zijn niet opgenomen om bovenvermelde reden. Helaas
heeft ELLENWOOD de invloed van het klimaat in andere maanden niet
verder onderzocht, hetgeen wel door MARSEILLE (1936) werd gedaan. Dit
m a a k t , dat niet elke bijzonderheid van de tabel kan worden verklaard.
Hoe verregaand de invloed van het klimaat ook moge zijn, de physiologische omstandigheden in de boom bepalen die toch tot op grote
hoogte. Dit blijkt uit de omstandigheid, dat het klimaatseffect wordt
versterkt of verzwakt in uitvals- resp. draagjaren, hoewel dit niet steeds
even duidelijk tot uiting komt. Wanneer n.'. de omstandigheden voor d e
bloemknopaanleg an -ontwikkeling in een draagjaar uitermate gunstig
zijn, gebeurt het niet zelden, dat verschillende draagjaren op elkaar
volgen, waardoor de afwisseling der beurtjaren wordt verstoord.
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TABEL XLV

VOORJAARSTEMPERATUREN EN OPBRENGST VAN APPELBOMEN

Jaar

Gemiddelde temperatuur
0
F.
Maart

1910

3

II
12

47.2
35-0
30.4

13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

38.5
34-2
31.2
32.O
36.3
43.1
39.7
41.6
48.0
41.2
36.8
35.1
40.2
32.6 .
41.4
36.9
45.0
37-4
35-1
32.4
37-3
33-3
44.6
41.5
33-0
43.0
38.0

Maart/April
48.7
40.7
40.2
- 43-7
41.3
42.2
39-4
42.1
45-9
44.2
43-0
51.6
46.2
42.1
41.7
46.1
37-S
45-3
41-3
48.4
44.2
41.8
39-5
43-9
40.6
45-0
42.8
4°-3
46.5
43-3

3

Opbrengst in
millioen
bushels 1
5-9

18.7
10.6!
4.8

13-3
18.0!
8.61
5-8
7.0
3-0

Opmerkingen a
Matige nachtvorstschade.
Mei-temp.: 61.2 0 F.; in'12
63.60 F.
Lichte nachtvorstschade.
Meer (niet bekende) oorzaken.
Koud voorjaar 1917.
Oorzaken niet bekend.

13-2
3.0
6.4

10.5I

Matige nachtvorstschade.
Mei-temp. '22:62.2° F.

6.4

6.5
12.81
5.3
6.6
2.6
4.2

Lichte nachtvorstschade.
Meer (niet bekende) oorzaken.
Koud voorjaar 1926.
Oorzaken niet bekend.
Lichte nachtvorstschade.
Onverklaarbaar.

15.5
5-5
4.8
4-5
9.0
3-1
3.6

Koud voorjaar'32.
Onverklaarbaar.
Mei-temp. '34:62.4 0 F.
Mei-temp. '35: 54-2° F.
Mei-temp. '36: 61.8° F.
Zware nachtvorstschade.

8.0

Totaal gemiddeld.

12.6

I n de jaren 1912, 1915, 1916, 1923 en 1926 was de productie, o n d a n k s
de verwachting v a n een geringe oogst, toch goed t o t zeer goed. De
invloed v a n ongunstige voorjaarstemperaturen k a n verkleind worden
wanneer d e omstandigheden voor de bloemknopontwikkeling gunstig
en de v r u c h t d r a c h t in h e t voorafgaande j a a r bijzonder laag is geweest.
Dit k o m t duidelijk t o t uiting in de jaren '18, '20 en '35. D a t gunstige
voorjaarstemperaturen de draagjaar-productie nog hoger opvoeren, ligt
geheel in de lijn der verwachting (de jaren ' 1 1 , '14 en '37).
1
2

1 bushei = ± 21.5kg.
Menbedenke, dat het hier de totale appelproductie van Ohio betreft. Verschillende
omstandigheden dieeenextragunstige of -ongunstige invloed daarop hebben uitgeoefend,
konden niet nagegaan worden; in deze kolom wordt dat vermeld. Enkele Mei-temp.van
voorafgaande jaren worden vermeld, hoewel hunbetekenis vrij geringis.
3
Cersief gedrukte cijfers: zeer gunstige invloed.
Vet
„
„ : zeer nadelige
! = naar verwachting een uitvalsjaar.
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De verdere ontwikkeling der bloemen wordt, wanneer de rust eenmaal
is verbroken, door aanhoudende lage temperaturen opgehouden, hetgeen
vooral het geval is in langdurige winters. Wanneer de temperatuur dan
voldoende stijgt, verloopt de bloemontwikkeling zeer snel. Daardoor
kunnen de bloemen van vroeg- en laatbloeiende variëteiten vrijwel
gelijktijdig gereed komen, zodat het mogelijk wordt, dat bijv. de Sterreinette dan als stuifmeelleverancier kan fungeren voor de Goudreinette,

Val
Knoppen SchuiGroene
Rose
Bloei
Jonge
slapend vingsknop
knop
bloem
vrucht
stadium stadium stadium
blaadjes
Fig. 47. Het verband tussen het optreden van zeer ernstige schade aan bloemknoppen,
bloemen en zaadknoppen door de inwerking van lage temperaturen, (naar DOKSEY,, 1940,)

hetgeen in normale jaren vrijwel is uitgesloten. Door het samenvallen
v a n de bloei van een groot aantal variëteiten is de bloeiperiode van
betrekkelijk korte duur; zij begint en eindigt vrij snel.
Tijdens de bloei zijn droog, warm en betrekkelijk windstil weer zeer
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bevorderlijk voor de activiteit der insecten, die van zo groot belang zijn
voor de bestuiving. Bovendien behoudt dan ook het stuifmeel zijn kiemkracht het best en worden de bloemen niet beschadigd. (Uiteraard is
wind gewenst voor de windbestuivers als walnoot en hazelnoot.) Door
regen wordt veel stuifmeel bedorven, doordat de korrels barsten.
Fataler echter dan een koude, regenachtige en winderige dag k a n
een enkele nachtvorst zijn. De verwachtingen van de fruitteler, die in de
bloeitijd zo hoog gespannen zijn, kunnen daardoor vrijwel de bodem
worden ingeslagen. Met nadruk zij er hier nog eens op gewezen, dat de
keuze van het terrein van beslissende betekenis kan zijn voor het succes
v a n een aanplanting. De beste grond en de beste overige groeiomstandigheden kunnen de nadelen van een ongunstige ligging van het terrein niet
opheffen. (En hoeveel boomgaarden zijn op de beste grond geplant?).
De wetenschap, d a t het nachtvorstgevaar goeddeels ontweken k a n
worden door de keuze van een geschikt terrein biedt echter geen uitkomst
voor de vele boomgaarden, die reeds in min of meer „uitgezochte"
nachtvorst-zakken zijn aangeplant.
De vrij grote resistentie der knoppen gedurende de rustperiode neemt
met de beëindiging steeds meer af, zodat de bloemen nog voor het opengaan reeds gemakkelijk worden beschadigd door enkele graden vorst.
Gedeeltelijk berust deze toenemende gevoeligheid op het wegvallen van
de beschutting biedende, sterk behaarde knopschubben, het ontplooien
der bladeren (bij gemengde knoppen) ;n der bloeiwijzen, waardoor de
afzonderlijke bloemen steeds meer blootgesteld worden aan de onmiddellijke inwerking van de temperatuur.
Door waarnemingen in de boomgaard en door vriesproeven heeft men
zich een beeld kunnen vormen v a n de gevoeligheid der bloemen voor
lage temperaturen vanaf het ruststadium tot en met de bloei. Hoewel
de verschillende variëteiten van een soort in dat opzicht niet geringe
verschillen vertonen, k a n men het verloop v a n de vorstgevoehgheid toch
wel vrij nauwkeurig aangeven.
DORSEY (1940) publiceerde bijv. de in fig. 47 afgebeelde grafiek die
doet zien, dat er zich bij appels ijskristallen in de bloemweefsels vormen
bij ongeveer — 2° C , gedurende de gehele beschouwde periode. Daardoor
kan er wel schade ontstaan, doch deze is vrijwel nooit dodelijk De
getrokken lijn geeft de temperaturen aan, waarbij de bloem (of later de
jonge vruchtjes) nog juist niet wordt gedood. In het diepe rust-stadium
is dat duâ bij — 30 0 C , wanneer de knoppen gaan barsten bij — 15 0 C ,
tijdens de bloei bij — 4 a — 5° C. en het jonge vruchtje wordt ernstig
beschadigd bij — 3 a — 4 0 C.
In ons land zijn de temperaturen vrijwel nooit zo laag, dat de bloemen
i n het diepe-ruststadium worden gedood. Doch gedurende het groene
knopstadium kan de gehele bloeiwijze bij zeer gevoelige variëteiten
te gronde gaan, waarna ze in haar geheel wordt afgeworpen Wanneer de
schade beperkt blijft tot enkele bloemen vallen deze door de ontwikkeling v a n de afscheidingslaag aan de basis hunner stelen afzonderlijk af.
Dit geschiedt dikwijls pas enige tijd later, waardoor deze afgevallen
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bloemen wel eens verwisseld worden met door onvoldoende bevruchting
verloren gegane bloemen. Een gedeelte v a n de eerste val kan n a nachtvorstperioden stellig op rekening van de nachtvorstbeschadiging worden
geschreven. Wanneer er ernstige nachtvorsten optreden na de eerste val
bestaat een gedeelte van de bij de tweede val afgeworpen vruchtjes 'uit
zulke, die zich door vorstschade niet hebben kunnen handhaven.
De zaadknoppen zijn iets minder gevoelig dan de omhullende weefsels,
gedeeltelijk door de bescherming die zij genieten, gedeeltelijk door hun
bijzondere eigenschappen. Wanneer de door de gebroken curve a a n geduide temperaturen worden bereikt, worden zij ernstig (en daarmede de
opbrengst) bedreigd. De stijlen worden iets eerder beschadigd dan de
zaadknoppen, doch bij temperaturen beneden — 5° C. worden ze gezamenlijk gedood.
I n de grafiek is geen curve gegeven voor de gevoeligheid van het stuifmeel. Aan deze kwestie is bijzondere aandacht geschonken door H E R B S T
en SCHANDERL (1940;. Het bleek, dat het volledig ontwikkelde stuifmeel
door het vrij geringe watergehalte veel resistenter is dan het nog niet
uitgerijpte. Bij de meeste soorten en variëteiten is de resistentie van de
rijpe stuifmeelkorrels groter dan het door de knopschubben nog bijzonder
beschermde sporogene weefsel, waaruit zij worden gevormd. Door een
nachtvorst kunnen de helmknoppen worden gedood, terwijl het stuifmeel
hoegenaamd niet wordt beschadigd. Meestal loopt het stuifmeel meer
gevaar wanneer de bloem in het rose-knopstadium verkeert. Iets
daarvoor, dus in het groene-knopstadium, is de schade in de regel geringer dan in de daarop volgende stadia.
De positie van de bloem in de bloeiwijze is van vrij groot belang in
verband met de kans op beschadiging. Gewoonlijk worden de bloemen
aan de n a a r de bodem gekeerde zijde van de tros het minst beschadigd,
terwijl de omhooggerichte bloemen de grootste schade oplopen.
Het bloeiverloop kan door nachtvorsten-, ook door zwakke en kortdurende, vrij aanzienlijk worden gewijzigd. Wanneer zij optreden in de
opbloei-phase worden weliswaar de bloemen, beschadigd, doch het openbloeien der nog gesloten bloemen wordt erdoor vertraagd. Weinig schade
wordt veroorzaakt door zwakke, kortdurende nachtvorsten tijdens de
maximale bloei.
In vele gevallen neemt de nachtvorstschade na de bevruchting weer
af, doordat het jonge vruchtje door d e sterk vergrote groeihormoonproductie grotere kansen op behoud heeft dan de onbevruchte bloem.
De toegebrachte schade wordt dikwijls min of meer geheeld. De vruchten
vertonen dan later een „vorstring", meestal aan de bovenhelft, en soms
worden ze geheel door roest-kurk bedekt. In de laatste gevallen wordt
deze schade nogal eens verwisseld met spuitschade door Bordeauxse of
Californische p a p veroorzaakt (het omgekeerde komt echter ook voor!).
MACDANIELS en H E I N I C K E (1930) hebben hier wel het eerst op gewezen.
De mogelijkheid is evenwel niet uitgesloten, dat het genezingsproces,
waarbij de losgevroren schil weer vergroeit met het onderliggende weefsel
door de bedoelde bespuitingen kan worden belemmerd of verhinderd.
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Bepaalde variëteiten van appel en peer geven na vorstbeschadiging
nog parthenocarpe vruchten, doch deze hebben dikwijls een afwijkende
vorm. Zij kunnen daardoor de schade meestal niet compenseren.
Globaal genomen, kan men zeggen, dat de genoemde temperaturen
voor de meeste andere fruitsoorten ook gelden.
Het zou intussen onjuist zijn om de nachtvorsten als uitsluitend
schadelijk te beschouwen. In jaren met een overdadige vruchtzetting
kunnen zij een aanzienlijke besparing geven op de dunningskosten.
Helaas is hun effect onberekenbaar, hetgeen m a a k t , d a t de fruitteler
het dunnen liever zelf uitvoert.
Elk jaar blijkt opnieuw, dat de meeste fruittelers zich een somberder
beeld van de toegebrachte schade vormen dan gewettigd is. Meestal
berekent men deze naar het percentage bloemen met verbruinde meeldraden en stijlen. Wanneer de meeste bloemen reeds bestoven zijn, kan
de bevruchting al plaats gevonden hebben of ook kan een voldoende
prikkel zijn gegeven voor de verdere ontwikkeling van de vrucht. Een
juiste voorstelling van de grootte van de schade kan men dan ook pas
krijgen na afloop van de tweede valperiode, dus ongeveer i à I % maand
na de bloei.
Omtrent de vorstgevoeligheid van soorten en variëteiten geeft B U S H
(1946) enige gevens, waarvan de belangrijkste, aangevuld met waarnemingen in Wageningen verricht, in achterstaande tabel X L V I zijn
samengevat.
Variëteiten, die vrij ongevoelig lijken, behoeven het inderdaad nog
niet te zijn. Het is mogelijk, dat zij ondanks een grote gevoeligheid door
hun late bloei weinig beschadigd worden. Daardoor geven late bloeiers
dikwijls betere opbrengsten.
De onderzoekingen, die gericht zijn op het verlaten van de bloei door
middel van grondstof-bespuitingen, openen reeds enige perspectieven.
Het nadeel dat verbonden is aan het late uitlopen dient echter ook
bestudeerd te worden. Deze kwestie is intussen nog lang niet opgelost.
Wanneer de gevaarlijke periode der nachtvorsten eenmaal is gepasseerd, zijn betrekkelijk hoge temperaturen in de zomer zeer bevorderlijk
voor de verdere groei van de vruchten. Daarbij is een voldoende neerslag
van groot belang. De gunstigste tijd voor de regens val. bij vroegrijpende
variëteiten vroeger dan bij laatrijpende, welke laatste vooral gebaat zijn
bij regens in Juli en Augustus, hetgeen voor de eerste meestal ongunstig is.
Zeer schadelijk zijn in het algemeen lage temperaturen van Juni- tot
September.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn de gunstigste klimaatomstandigheden voor de vruchtgroei der late variëteiten niet bijzonder geschikt
voor de bloemknopontwikkeling. Dit is een der oorzaken voor het veelvuldiger optreden van beurtjaren bij laatrijpende dan bij vroegrijpende
variëteiten.
Veel vruchten, die goede ontwikkelingskansen hebben, worden door
krachtige winden afgerukt. Vooral een storm in de laatste groei kan veel
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TABEL XLVI
Fruits oort
Appels

Zeer gevoelig
Beauty of Bath
Bramley's Seedling
Lane's Prince Albert

Matig gevoelig
Blenheim Pippin
Cox's Orange Pippin
Early Victoria
Eng. Winter Goudpearmain
Goudreinette

Weinig gevoelig
Ellison's Orange
James Grieve
Laxton's Epicure
„
Superb
„
Triumph
Melba
Ontario
Signe Tillisch
Titovka
Worcester Pearmain
Yellow Transparent

Peren

Vrijwel alle variëteiten

Variëteiten, die. parthenocarpe vruchten
vormen

Pruimen

Reine Claude-typen
Victoria
Myrobalaan

Early Laxton
Giant Prune
Gele Eierpruim

Czar

Kersen

Meeste variëteiten,
bijv.
Early Rivers
Hedelfinger

Meikers
Napoleon
Ohio Beauty

Frogmore
Governor Wood

Rode
bessen

Fay's Prolific
Boskoop Giant
Davison's Eight

Baldwin Hilltop

Zwarte
bessen
(veel gevoeliger
dan rode
bessen!)

fruit verloren doen gaan, of althans zeer sterk in waarde doen verminderen. Een goede windkering is voor boomgaarden, die regelmatig aan
krachtige winden zijn blootgesteld, zeer gewenst te achten.
Grote schade wordt dikwijls teweeggebracht door plotseling invallende
zware regens na een periode van droogte. Gescheurde en vermoedelijk
ook stippige vruchten zijn daarvan het gevolg. Vooral bij de Steenvruchtigen zijn regens in de tijd, dat de vruchten vrijwel rijp zijn, zeer
nadelig omdat zij daardoor barsten. Een kersenoogst k a n dientengevolge vrijwel geheel verloren gaan.
De vruchtrijping is zeer afhankelijk van de temperatuur, hetgeen
vooral bij laatrijpende vruchten zeer duidelijk tot uiting komt. Voor
verschillende perenvariëteiten is bijvoorbeeld de herfst dikwijls reeds te
koud om de vruchten tot een goede rijping te doen komen. In ZuidLimburg, d a t hogere herfsttemperaturen heeft dan de meer noordelijk
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gelegen fruitteeltgebieden rijpen zij dan ook veel beter uit, waardoor zij
van betere kwaliteit zijn dan elders in het land. Een zeer duidelijk voorbeeld is de Comtesse de Paris, die in Zuid-Limburg een redelijk goede
peer, in Noord-Nederland een „knol" wordt. Deze peer heeft in ons land
dus de grens van haar (economische) aanplantingsmogelijkheid bereikt.
Intussen is niet enkel de temperatuur aan het einde van de vruchtontwikkeling van belang voor de kwaliteit van het fruit, doch ook die
van de voorafgaande periode. Bepaalde variëteiten als W i t t e Wintercalville, Lombart's Calville en de Goudreinet vragen hogere temperaturen dan andere variëteiten om hun typisch aroma zo goed mogelijk tot
ontwikkeling te doen komen.
In hoofdstuk V worden de beschadigingen als gevolg van te hoge
temperaturen besproken.
p. D e invloed van de geslachtelijke ontwikkeling en de vruchtgroei
op de plant
De geslachtelijke ontwikkeling en de vrucht- (en zaad-)groei stellen
zeer bijzondere eisen aan de plant. In het bijzonder wordt daardoor de
groei beïnvloed, bij een groot aantal planten zelfs op een zodanige wijze,
dat de vruchtdragende stengels als gevolg van de vruchtontwikkeling
te gronde gaan. Bij de eenmaal vruchtdragende gewassen sterft daarbij
ook het wortelstelsel af, waardoor het voortbestaan van de plant dus
totaal onmogelijk is geworden. Uit verschillende onderzoekingen is
gebleken, dat zelfs de productie van één enkele vrucht (met zaden) een
merkbaar nadelige invloed op de plant uitoefent. Bij andere gewassen,
zoals de framboos, blijft het wortelstelsel echter intact, zodat deze
planten door de vorming van nieuwe scheuten voort kunnen blijven
leven. Hoewel in niet zo ernstige mate, ondergaan ook de vruchtbomen
de schadelijke invloed van de bloem- en vruchtvorming. Voor een
rendabele bedrijfsvoering is het noodzakelijk, dat de fruitteler de omvang
en de aard van deze invloed kent, waardoor hij tot op zekere hoogte ook
in staat zal zijn deze tot het minimum t e beperken.
Het is een algemeen bekend verschijnsel, dat een zware dracht de
boom „ u i t p u t " , hetgeen tot gevolg heeft, dat de groei zeer gering is en
ook de opbrengst in het volgende jaar klein zal zijn. Wanneer een boom
enige jaren achtereen een zeer groot aantal vruchten voortbrengt, kan
de uitputting zelfs fatale gevolgen met zich brengen. Naast de min of
meer sterk beperkte groei zien wij dikwijls ook een geringe bloemknopvorming in een jaar met een zeer zware dracht, vooral bij de appel en
de peer, doch in mindere m a t e ook bij de steenvruchtigen (perzik en
pruim). Deze geringe bloemknopvorming leidt noodzakelijkerwijze tot
een gering aantal bloemen, waarvan slechts een betrekkelijk klein
percentage zet. Zelfs de vruchtretentie is dan klein: tijdens de verschillende valgolven worden er veel vruchten afgestoten. De onregelmatige
opbrengsten in het draagjaar en het uitvalsjaar zijn om verschillende
redenen weinig gewenst. In het draagjaar wordt de boom verzwakt door
de productie van een zeer groot aantal vruchten, die (zonder speciale
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maatregelen) klein, weinig gekleurd, zeer matig tot slecht van kwaliteit
en niet zo goed houdbaar zijn; takken breken onder het gewicht der
vruchten; ziekten en insecten kunnen grote schade teweegbrengen,
doordat zij snel om zich heen kunnen grijpen; de oogstkosten zijn groot
en de financiële opbrengst dikwijls naar verhouding klein. In het uitvalsjaar kan 'de dracht zo klein zijn, dat zelfs de gewone cultuurzorgen te
kostbaar zijn. De totale opbrengst van draag- en uitvalsjaar is dikwijls
minder waard dan de helft daarvan in elk der beide jaren te zamen.
De directe oorzaak van het fceurt/are/ï-verschijnsel is dus te wijten aan
de geringe bloemknopvorming, wanneer de vruchtdracht boven een
zeker optimum ligt. Waarnemingen in Wageningen en elders hebben
aangetoond, d a t de scheuten, die ontstaan uit de „ogen op de beurs",
zelden bloemknoppen vormen in het jaar, waarin de beurs ontstaat en
vrucht draagt. Van de ± 5 % dezer scheuten, die wel bloemknoppen
vormen, leveren er ± 95 % geen vruchten in het volgende jaar. Dit
verschijnsel treedt op bij alle Pitvruchtigen en is dus, op zichzelf genomen, niet de oorzaak van de beurtjaren. Deze treden op, wanneer de
verhouding tussen de dragende en de nièt-dragende kortloten in opeenvolgende
jaren niet ongeveer gelijk blijft.
Wanneer de dragende en niet-dragende sporen in gelijke verhouding
over de gehele boom verdeeld zijn, of groepsgewijze aan bepaalde takken
voorkomen, zal de boom dus regelmatig kunnen dragen. In het laatste
geval ontstaat de regelmatige dracht dus door elkaar compenserende
beurtjaren-opbrengsten aan'verschillende delen van dezelfde boom.
De invloed van de vruchtdracht op de bloemknopaanleg komt duidelijk tot uiting, wanneer wij de eerste phasen van de bloemknopaanleg
nogmaals beschouwen. Wij zien dan, dat het vegetatiepunt der kortloten
wel tot op zekere hoogte beïnvloed wordt door het bloemvormend
hormoon, vergelijk daarvoor vooral de phasen 2 en 5, doch in phase 2
wordt de bloemknopaanleg verhinderd door de aanwezigheid van de
vrucht(en) aan hetzelfde kortlot. Wanneer de nadelige invloed van de
vruchtdracht op de bloemknopaanleg verminderd kan worden, moeten
de daartoe strekkende maatregelen vóór het einde van phase 2 ten
uitvoer worden gebracht.
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken, d a t vooral de vorming
van zaden en vruchten de bloemknopvorming belemmert. Na de bestuiving en nog veel sterker na de bevruchting trekken de vruchtbeginsels
r sp. vruchten grote hoeveelheden koolhydraten tot zich, die voor een
belangrijk gedeelte verbruikt worden bij de zeer intensieve ademhaling,
die daarmee gepaard gaat. Voor de vorming der nieuwe cellen worden
betrekkelijk grote hoeveelheden aminozuren en K, Mg, Ca, P, B, Zn, etc.,
opgeëist.
Behalve de genoemde stoffen onttrekken de vruchten ook nog vele
hormoon- (resp. vitamine-) achtige stoffen aan de overige delen van de
plant. Het gevolg daarvan is, dat er minder en kleinere bladeren worden
gevormd en de scheutgroei wordt eveneens beperkt, verschijnselen die
wij reeds leerden kennen als de gevolgen van de correlatieve remming.
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D a t ook de wortelgroei beperkt wordt, bleek bijv. reeds uit de tabel IV
waarin gegevens van CHANDLER & H E I N I C K E (1927) werden vermeld.
Gedeeltelijk moet dit toegeschreven aan de geringere toevoer van
assimilaten. Van de groeibelemmering der vegetatieve organen speelt
die der bladeren, wel de belangrijkste rol, aangezien deze de meeste
materialen moeten leveren voor de synthese van alle organische bestanddelen van de plant. Het ligt dus voor de hand, dat vrijwel alle maatregelen, die tot vergroting van het totale bladoppervlak kunnen leiden,
de nadelen van de vruchtdracht zullen verminderen.
1.

Beurtjaren

Welke factoren leiden nu tot het optreden van beurtjaren? Deze vraag
ligt zeer voor de hand, want het gebeurt dikwijls, dat bomen, die regelmatig gedragen hebben vrij plotseling het beurtjaren-verschijnsel vertonen. Wij kunnen tenminste 3 groepen van factoren aanwijzen, n.1.:
de erfelijke eigenschappen van de variëteit.
de klimaats-fnvloeden.
de behandeling van de boomgaard.
De invloed der erfelijke eigenschappen is algemeen bekend; bepaalde
variëteiten vertonen het-verschijnsel in ernstiger m a t e dan andere. Een
nader onderzoek leert, dat de beurtjaren-dragers vooral te vinden zijn
onder de variëteiten, die vrijwel uitsluitend hun bloemen vormen aan
kortloten. Voorbeelden zijn: Sterappel, Brabantse Bellefleur, Laxton's
Superb, en op latere leeftijd Golden Delicious en Goudreinette. De regelmatige dragers vormen hun bloemen voor een niet onbelangrijk gedeelte
aan de langloten, terwijl de variëteiten, die het beurtjaarverschijnsel in
lichte m a t e vertonen, zoals Delicious, J o n a t h a n en Yellow Transparent
een tussenpositie innemen.
De wijze van uiting van vele (zo niet alle) erfelijke eigenschappen is
min of meer afhankelijk van de uitwendige groeiomstandigheden,
waarvan de klimaats-invloeden wel dî belangrijkste zijn. Blijkbaar zijn
dus de beurtjaar-dragers gekenmerkt door erfelijke eigenschappen,
welker merkbare invloeden ten zeerste afhankelijk zijn van de uitwendige
groeiomstandigheden, in tegenstelling tot de regelmatige dragers.
De invloed van het klimaat op de vruchtproductie is in een voorgaand
gedeelte uitvoerig uiteengezet. Het ligt voor de hand, dat de bomen in
het algemeen zeer sterk tot bloemknopvorming neigen, wanneer de dracht
in een bepaald jaar als gevolg van de voorafgegane klimaats-omstandigheden zeer klein is. Dit kan tot gevolg hebben, dat zij in het volgende jaar
een zeer zware dracht produceren, om over twee jaren een misoogst te
geven; de vicieuse cirkel is daarmee gesloten. De rol van de klimaatsfactoren is, het zij hier nogmaals gezegd, v a n veel groter belang dan
men geneigd is te denken. Uit het voorgaande kunnen wij concluderen,
dat de klimaats-invloeden op twee manieren min of meer verkleind
kunnen worden:
Sprenger, Fruitteelt.
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door het aanleggen van de boomgaard op een plaats, waar nachtvorsten geen overmatige schade aanrichten.
door het telen van variëteiten, die niet al te sterk reageren op de
uitwendige groei-omstandigheden ; regelmatige dragers.
De tweede maatregel zou ideaal zijn, wanneer wij over een voldoend
aantal van dergelijke variëteiten konden beschikken. Hier ligt een
opgave voor de kweker van nieuwe variëteiten.
De uitwendige groei-omstandigheden zijn gedeeltelijk ook afhankelijk
van de cultuurzorgen. Wanneer bijv. de bemesting te wensen overlaat
treden de beurtjaren in ernstiger m a t e op, dan bij een goede voorziening
met minerale voedingsstoffen. Het is gebleken, dat vooral stikstof en
kalium een zeer belangrijke betekenis hebben, omdat de beschikbaarheid
daarvan in hoge m a t e afhankelijk is van de bemesting. (Dat ook vele
andere elementen noodzakelijk zijn, en een tekort daaraan tot min of
meer ernstige symptomen aanleiding geeft, werd reeds uiteengezet).
Men zou dus verwachten, dat men door de bemesting het optreden der
beurtjaren zou kunnen beperken of zelfs voorkomen. De kaliumbemesting
heeft in de regel echter niet zulke spoedig merkbare "resultaten als de
stikstofbemesting, en zelfs de laatste blijkt slechts een, in dit opzicht,
moeilijk te beoordelen maatregel. Om reeds vroeger genoemde redenen
is het niet aanbevelenswaardig om na een uitvalsjaar, waarin de omstandigheden voor de bloemknopvorming gunstig zijn geweest, zwaar met
stikstof te bemesten om de zetting en de retentie niet groter te maken.
Om dezelfde redenen dient de stikstofbemesting rijkelijk te zijn na een
draagjaar, waarin de omstandigheden voor de bloemknopvorming
ongunstig zijn geweest. Men mag daarvan een vergrote zetting en
retentie in het volgende uitvalsjaar verwachten, en in gunstige gevallen
een vermindering van de neiging tot bloemknopvorming.
2. B l o e m - e n v r u c h t d u n n i n g
Wanneer het zich laat aanzien, dat de bloei en daarmede de vruchtdracht overmatig zullen zijn, dienen echter maatregelen met een sneller
effect te worden genomen. Deze berusten alle op een relatieve vergroting
van het bladoppervlak door het aantal vruchten naar behoefte te verkleinen.
In de eerste plaats zou men een overmatige vruchtzetting kunnen
tegengaan door de kans op bevruchting te verkleinen. Dit kan min of
meer bereikt worden door minder bijenvolken toe te laten, of door de
bijen sneller weg te halen. Het resultaat van deze maatregel is echter
moeilijk vooraf te schatten. Men zou ook een deel der bloemen kunnen
verwijderen of doden, vóórdat zij bevrucht kunnen worden. Hiervoor
staan twee wegen open: het mechanisch verwijderen der bloemen
(bloem-dunnen) en het doden met chemische middelen. Sinds 1935 heeft
men in Amerika naar dergelijke middelen gezocht ; tot nu toe heeft men
er echter nog geen bevredigende resultaten mee verkregen. Tijdens de
volle bloei worden de bloemen bespoten, bijv. met een 0.1 %-ige Elgetol-
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oplossing. In de regel worden er te weinig bloemen gedood wanneer
men de bladschade zo klein mogelijk wil houden. Het dunnen van bloemen
is een zeer tijdrovend en daardoor kostbaar werk.
Het verwijderen van een deel van de dracht, voordat de vruchten
plukrijp zijn, het dunnen, is echter wel een maatregel, die in sommige
gevallen verbetering kan geven. Het belang daarvan heeft men al lang
ingezien: de Griekse fruittelers dunden hun bomen reeds enkele eeuwen
voor het begin onzer jaartelling! Enkele resultaten van het dunnen
hebben we reeds eerder besproken; voor een goed overzicht vermelden
wij ze met de hierna t e behandelen gevolgen:
vermindering van de totale productie (altijd wat betreft het aantal,
dikwijls ook w a t betreft het gewicht),
grotere verkoopwaarde der vruchten door:
a. groter gewicht.
b. betere kleur.
c. betere smaak.
minder takbreken; minder kosten voor stutten.
ziektenbestrijding door verwijdering van zieke en aangevreten
vruchten.
voorkoming van uitputting der bomen.
regelmatige dracht bij vroegtijdige dunning.
verminderde oogstkosten.
Hier zullen wij de onder 3 en 6 genoemde punten nog nader bespreken.
Ook de takbreuk door het gewicht der vruchten kan men opvatten als
een effect van de vruchtgroei op de plant, soms kan het zelfs zeer ernstig
zijn. Men kan het breken der takken voorkomen door het plaatsen van
stutten, doch de daarmede gepaard gaande kosten kunnen grotendeels
worden bespaard door de vruchten op de juiste wijze te dunnen. (Het
uitéénscheuren van de gesteltakken is meestal te wijten aan de fruitteler,
die de bomen bij de vormsnoei niet goed heeft behandeld.)
Het dunnen der vruchten dient om een betere verhouding tussen het
aantal vruchten en het beschikbare bladoppervlak te verkrijgen, vóórdat
de inleidende processen, die over het doorgaan der bloemknopvorming
beslissen, zijn afgelopen. Wij zagen reeds, dat daarom het dunnen nâ de
Junival géén invloed kan hebben. Na die tijd wordt ook het zaad niet
veel groter meer: de voedselonttrekking neemt nu naar verhouding af.
Doch daarvoor in de plaats produceren de zaden en de vruchten steeds
meer groeiremmende stoffen, die zeer waarschijnlijk de bloemknopaanleg
mede verhinderen. Uit verschillende onderzoekingen is nu gebleken, d a t
hoe vroeger voor de Junival gedund wordt, hoe gunstiger het effect
daarvan is op de bloemknopaanleg. Weliswaar heeft men in enkele
gevallen nog wel enige invloed bemerkt v a n het dunnen n a 9 tot 13 weken
na de bloei, doch de beste resultaten worden toch verkregen bij dunning
binnen 4 weken na de bloei.
De t e volgen methode wordt in Hoofdstuk V I I nog nader besproken,
zodat wij hier volstaan met enkele algemene opmerkingen. Gewoonlijk
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dunt men op een bepaalde afstand tussen de vruchten, nadat deze tot
i vrucht per tros zijn verminderd. In de regel behoeft men bij peren, die
i n het algemeen minder vruchten leveren dan de appels, niet verder te
dunnen dan op i vrucht per tros. Naar gelang van de dracht wordt de
afstand gekozen en ook dierrt men rekening te houden met de zetting,
resp. de retentie, aan de afzonderlijke takken. Dat daarbij de positie der
takken eveneens beschouwd dient te worden, werd reeds eerder vermeld.
Het dunnen op afstand kan uitgevoerd worden volgens de zgn. „uniforme" methode, waarbij de afstand vrijwel overal in de boom gelijk
wordt gehouden, of volgens de „gegradueerde" methode, waarbij de
vruchten aan de omtrek van de boom minder sterk gedund worden dan
binnen in de boom, terwijl er van de dunnere takken meer vruchten
worden verwijderd dan van de dikkere takken. De afstand, die bij de
uniforme methode gewoonlijk wordt gekozen, varieert tussen io en 20 cm.
Het voordeel van het dunnen op afstand is, dat het vrij gemakkelijk
uitgevoerd kan worden; het nadeel is, dat lang niet altijd het gewenste
bladoppervlak per vrucht wordt verkregen. Wanneer men dan ook enige
routine heeft verkregen in het schatten van een aantal bladeren per
vrucht kan men door het dunnen tot bijv. 1vrucht per 25 à 30 bladeren
betere resultaten verkrijgen. Ook bij deze methode wordt eerst gedund
op 1 vrucht per tros, waarna de nodige correcties verder worden aangebracht.
In zekere zin is de snoei ook een vorm van dunnen, n.1. van bloemknop
dunnen. De werkwijze is echter veel grover, omdat daarmee veel bloemknoppen tegelijkertijd worden verwijderd. Het ligt voor de hand, dat
men minder behoeft te dunnen na een voor de betreffende variëteit sterke
snoei. O. i. is het echter beter om weinig te snoeien en veel vruchten te
dunnen dan omgekeerd. Regelmatige sterke snoei belemmert tenslotte
de boomgroei en de productie wordt erdoor verlaagd. Bovendien is
gebleken, dat het beurtjaren-verschijnsel er niet door onderdrukt kan
worden.
Tenslotte enige opmerkingen omtrent de invloed van het dunnen op de
grootte van de opbrengst. Het doel van het dunnen is om een zo groot
mogelijke, regelmatige productie van vruchten te verkrijgen, die voldoen
aan bepaalde kwaliteits-eisen. Om economische redenen zal men niet
zelden de eis van een regelmatige dracht moeten verminderen. Het
probleem der beurtjaren, één der belangrijkste van de fruitteelt, is nog
niet tot een geheel bevredigende oplossing gebracht. Naarmate wij de
samenhang tussen groei, bloemknopvorming en vruchtdracht en de hun
bepalende factoren beter leren kennen, zullen wij ook in staat zijn de
nadelen van de beurtjarendracht te verkleinen.
Reeds enige malen hebben wij gesproken over het zgn. „physiologisch
uitgeputte h o u t " , takken of takgedeelten, die geen vruchten meer
kunnen produceren als gevolg van de werking van schadelijke stoffen,
in opeenvolgende jaren door de vruchten daaraan afgegeven. Dat deze
stoffen tenslotte de oorzaak zijn van het sterven van de boom, hebben
wij reeds gezien.
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§ 6.

D E VERMENIGVULDIGING DER

PLANTEN

Aangezien elk organisme een beperkte levensduur heeft, zou het voortbestaan van de soort onmogelijk zijn, indien daarin niet was voorzien
door de mogelijkheid tot voortplanting of vermenigvuldiging. In principe
treft men tweeërlei wijzen van voortplanting a a n : de geslachtelijke en
de ongeslachtelijke. De geslachtelijke vermenigvuldiging berust op de
vorming van zaden na de bevruchting van een vrouwelijke geslachtscel,
de eicel, door een der geslachtelijke kernen van het stuifmeel. De zaden
kunnen onder gunstige omstandigheden tot kieming overgaan en leveren
dan de nieuwe planten. Bij vele cultuur-gewassen is dit vrijwel de enige
wijze waarop ze zich in de n a t u u r vermenigvuldigen en, mogen we
zeggen, helaas ook bij de meeste fruitgewassen. Bij de vegetatieve of
ongeslachtelijke vermenigvuldiging ontstaan nieuwe planten uit vegetatieve organen als bladeren, knoppen, stengels (en wortelstokken) en
wortels.
a. De geslachtelijke vermenigvuldiging
De geslachtelijke vermenigvuldiging levert, door de inschakeling v a n
het bevruchtingsproces de mogelijkheid tot het verkrijgen van nieuwe
rassen (variëteiten), hetgeen steeds geschiedt wanneer de erfelijke
eigenschappen der vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen niet gelijk
zijn.
Deze ongelijke erfelijke geaardheid der geslachtscellen kan zich op
verschillende wijze voordoen n.1.:
een plant vormt uitsluitend erfelijk gelijksoortige geslachtscellen ;
het ontstaan van een ander type is het gevolg van de bevruchting
door geslachtscellen, gevormd door een plant met andere erfelijke
eigenschappen. Een plant, die uitsluitend erfelijk gelijksoortige
geslachtscellen vormt, noemt men homozygoot.
een plant vormt erfelijk ongelijksoortige geslachtscellen: zij is
heterozygoot; het ontstaan van een ander type kan het gevolg zijn
van zelfbestuiving.
Homozygote planten geven na zelfbevruchting uitsluitend planten
m e t dezelfde erfelijke eigenschappen als de ouderplant. Bij heterozygote
planten is de kans op geheel gelijke nakomelingen kleiner, en wel des te
kleiner naarmate de graad van heterozygotie groter is. Deze kan des t e
groter worden, naarmate het aantal erfelijke factoren, dat kenmerkend
is voor een bepaalde plantensoort, en in het algemeen dus ook het aantal
chromosomen, toeneemt. Men kan dus een grotere m a t e v a n heterozygotie verwachten bij polyploïde planten, waartoe vrijwel al onze fruitgewassen behoren. Deze omstandigheid heeft 2 onaangename consequenties, n.1. I e , de analyse der erfelijke factoren, die noodzakelijk is
voor het opstellen van een kruisingsplan wordt daardoor ten zeerste
bemoeilijkt, hetgeen tot gevolg heeft dat de winning van bruikbare
nieuwe variëteiten grotendeels afhankelijk is van een gelukkige greep,
2 e , de onmogelijkheid om een bepaalde variëteit door middel van zaad
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te vermenigvuldigen, hetgeen de toepassing van de, in dit geval veel
duurdere, vegetatieve vermenigvuldiging noodzakelijk m a a k t , omdat
alleen de op deze wijze verkregen planten in hun erfelijke eigenschappen
niet afwijken'van de plant, waarvan het voortplantingsmateriaal is
genomen. (De zeer weinige gevallen, waarbij als gevolg v a n bepaalde
omstandigheden mutaties ontstaan kunnen werustig buiten beschouwing
laten.) Het is dus zeer begrijpelijk, d a t juist de vegetatieve vermenigvuldiging in de fruitteelt zo'n grote betekenis heeft verkregen, in tegenstelling t o t de geslachtelijke, die hier vrijwel uitsluitend wordt toegepast
bij het kruisen.
i. H e t k r u i s e n
Bij planten met een gering aantal ongelijke erfelijke factoren k a nmen
het t e verwachten resultaat van een kruising meestal met vrij grote
zekerheid voorspellen, o m d a t m e n de combinatie-mogelijkheden dezer
factoren kan overzien, dank zij de grondleggende onderzoekingen van
M E N D E L , D E V R I E S , CORRENS en vele andere. Wanneer er echter een

groter aantal ongelijk erfelijke factoren in het spel komen, stijgen de
moeilijkheden snel en wordt het combinatieschema steeds moeilijker te
overzien. Bij planten als onze fruitgewassen is het daardoor t o t nu toe
vrijwel onmogelijk om t e bepalen welke variëteiten men moet kiezen als
moeder- en vaderplant om een bepaald resultaat te verkrijgen, al moet
direct worden opgemerkt, d a t men in de laatste 20 jaren wel enige
vorderingen heeft gemaakt op dit gebied, vnl. door de onderzoekingen
aan het J o h n Innes Institute in Engeland. De Russische pomoloog
MiTSCHURiN meende evenwel uit de grote heterogeniteit der door hem
verkregen kruisingsproducten van fruitgewassen te moeten concluderen,
dat deze gewassen aan andere erfelijke wetten, dan die door M E N D E L
werden ontdekt, gehoorzamen. Zelfs is men hierdoor in Rusland t o t een,
zeer van de gangbare afwijkende, nieuwe theorie over de erfelijkheid
gekomen ! Het is naar onze mening t h a n s nog t e vroeg om een definitief
oordeel uit te spreken over deze nieuwe theorie, doch welmenen wij op te
moeten merken, d a t de conclusie van MITSCHURIN ons w a t al te voorbarig toeschijnt. Een ingewikkelde erfelijke structuur bergt nu eenmaal
de mogelijkheid tot een groot aantal factoren-combinaties in zich.
Wanneer n.1. een plant n verschillende genenparen vertoont, bedraagt het
aantal genencombinaties 311, d.w.z. bij 10 verschillende genenparen is eréén
kans opde59040datweeenidentieke plant verkrijgen bij diploïde variëteiten.
Bij tetraploïde bedraagt het aantal mogelijke genencombinaties 3211, d.w.z.
er isbij 10 verschillende genenparen slechts éénkans opde3.486.584.401dat
we een volkomen aan de ouderplant identieke plant in het zaaisel zullen
aantreffen. Gelukkig zijn lang niet alle genenverschillen vaneven grote betekenis, zodat er weleen iets groter kans bestaat omeen plant met identieke
vruchten, waar hetons tenslotte omtedoen is,te verkrijgen.
Het ligt voor de hand, d a t wij — bij de huidige stand v a n onze kennis
op dit gebied — niet over het kruisen kunnen uitwijden. De betekenis,
die echter de tetraploïde variëteiten voor de fruitteelt kunnen verkrijgen,
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m a a k t het noodzakelijk over hun ontstaansmogelijkheid door kruising
enige opmerkingen te maken. Zoals we reeds bij de bespreking van de
reductiedeling hebben gezien, gaat aan de vorming van de geslachtscellen steeds (d. w. z. in het normale geval) een halvering van het aantal
chromosomen vooraf. De geslachtscellen zijn daardoor haploid, d.w.z.
zij bevatten een enkelvoudig chromosomengarnituur, in tegenstelling tot
de ongeslachtelijke cellen, die een dubbel garnituur bevatten, en die men
daarom diploid noemt. Door de bevruchting ontstaat nu de zygote, die
weer diploid is, omdat de chromosomengarnituren van de vrouwelijke en
de mannelijke geslachtscel worden samengevoegd. W e kunnen dit eenvoudig voorstellen in de volgende vergelijking:
haploid + haploid = diploid
(1) +
(I)
=
(2)
Nu gebeurt het wel, d a t de reductiedeling door bepaalde omstandigheden niet normaal verloopt, of zelfs uitblijft. In het laatste geval
kunnen er dus diploïde geslachtscellen ontstaan, hetgeen tot de volgende
mogelijkheden leidt:
a. een diploïde manlijke (3) cel bevrucht een haploïde vrouwelijke
(2) cel, of een haploïde <$ cel bevrucht een diploïde 2 cel. In beide
gevallen kan daaruit een tr'ploïde zygote ontstaan:
haploid + diploid = triploïd
(i) +
(2) =
(3)
Dit is een der mogelijkheden van het ontstaan der triploïde fruitvariëteiten ;
b. een diploïde eicel wordt bevrucht door een diploïde <$ geslachtscel,
waardoor een tetraploïde zygote kan ontstaan:
diploid + diploid = tetraploïd
(2) +
(2) =
(4)
In de n a t u u r treft men ook enige tetraploïde appelvariëteiten aan.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat deze zijn ontstaan als gevolg van
een kruising, zoals hierboven werd aangegeven. Echter staan daarvoor
ook nog andere wegen open, en wel via triploïde variëteiten, waarvan we
reeds hebben gezien, dat zij steeds een abnormale reductiedeling vertonen. Van de vele typen geslachtscellen, die door triploïde variëteiten
worden gevormd willen we hier slechts vermelden de haploïde, de
diploïde en de triploïde, welke laatste natuurlijk slechts kunnen ontstaan
bij uitblijven van de reductiedeling. Het zal nu duidelijk zijn, d a t een
triploïde variëteit de volgende nakomelingen kan hebben:
haploid + haploid = diploid
haploid + diploid = triploïd
haploid + triploïd = tetraploïd
diploid + haploid = triploïd
diploid + diploid = tetraploïd
diploid + triploïd = pentaploïd
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triploïd + haploid = tetraploïd
triploïd + diploid = pentaploïd
triploïd + triploïd = hexaploïd
Wanneer men een groot aantal, d.w.z. enige tienduizenden, pitten van
een Goudreinette uitzaait, moeten er dus uit dit zaaisel een zij het ook
zeer gering aantal tetraploïde appelplanten verkregen worden. Dergelijke
planten werden inderdaad verkregen o. a. door N E B E L (1933) en door
NILSSON-EHLE (1938), en anderen. De laatstgenoemde onderzoeker heeft
aan deze kwestie bijzondere aandacht besteed. Hij verkreeg uit bijna
66000 pitten van Goudreinette, en van ruim 14000 pitten van Blenheim
Pippin een zeer bescheiden aantal tetraploïde planten. Het blijkt, dat
men ongeveer 1 tetraploïde plant op de 10.000 zaailingen (uit triploïde
variëteiten) kan verwachten.
Tetraploïde planten groeien in het algemeen iets sterker dan diploïde; het
verschil is evenwel niet altijd duidelijk, want de sterkstgroeiende diploïden
groeien sneller en krachtiger dan de zwakste tetraploïden. Verdere verschilkenmerken, zoals de rondere bladvorm, de grotere steunblaadjes, de grotere
huidmondjes werden reeds eerder besproken.
Deze tetraploïde planten kunnen zeer belangrijk uitgangsmateriaal
vormen bij kruisingen, die ten doel hebben nieuwe triploïde variëteiten
te verkrijgen. Eigenlijk ontlenen ze daaraan momenteel hun grote
betekenis. Bij de reductiedeling vormen zij diploïde geslachtscellen,
hoewel ook hier weer uitzonderingen mogelijk zijn. Kruising met een
diploïde variëteit moet dus tot triploïde nakomelingen leiden, in overeenstemming met de regel
diploid+ haploid (of omgekeerd)= triploïd.
Of de op deze wijze verkregen triploïde planten nu ook bruikbaar zijn
als cultuurvariëteit, dient natuurlijk steeds afgewacht te worden, daar
dit afhankelijk is van de aard der afzonderlijke erfelijke factoren en niet
van hun totaal.
Het is niet onmogelijk, dat tetraploïde variëteiten ook op andere wijze
van betekenis kunnen worden, omdat zij in het algemeen minder storingen vertonen bij de reductiedeling dan de triploïde variëteiten. Bovendien is ook de kans op zelf-onverenigbaarheid geringer, zoals reeds in
verschillende gevallen is gebleken. In dit opzicht is de jacht op tetraploïde planten dus ook van groot belang.
Men bezit daarvoor nog andere middelen dan het uitzaaien van pitten van
triploïde variëteiten, zoals b.v.decolchicine-behandeling van diploïde planten.
Het colchicine verstoort n.1. de normale gang van de kerndeling. Door nu
diploïde plantjes te behandelen met een oplossing van deze stof kan men
daardoor direct tetraploïde planten verkrijgen. Het slagingspercentage is
evenwel zeer gering en een groot deel der behandelde planten overleeft de
behandeling niet. NILSSON (1940) heeft op deze wijze tetraploïde peren verkregen.
Men zou zich af kunnen vragen of behalve de tetraploïde planten ook
niet de penta- en hexaploïde planten gebruikt kunnen worden bij het
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winnen van nieuwe variëteiten. Bij de appel bestaan daarvoor 2 redenen,
die dit vrijwel onmogelijk maken, n.1. het zeer geringe voorkomen van
deze planten, en hun slechte ontwikkelingskansen.
De tweede reden berust op het feit, dat het aantal chromosomen niet
steeds vergroot k a n worden ; boven een zeker maximum, d a t bij appel en
peer bij het tetraploïde aantal ligt. neemt de levensvatbaarheid zeer snel
af om tot nu toe onbekende redenen. Bif de steenvruchtigen ligt dit
m a x i m u m hoger.
Uiteraard zijn de kruisingen, die de fruitteler zo nu en dan eens
uitvoert, niet gericht op het verkrijgen van tetraploïde variëteiten,
omdat zijn materiaal daartoe veel te beperkt is. Meestal dient men dit
soort kruisingen op te vatten als een soort van loterij, waarin men een
gelukkig lot kan trekken. Over dit type van kruisingen kunnen we ons
beperken tot enkele algemene opmerkingen. Als ouderplanten kiest men
in de regel bomen van variëteiten, welker goede eigenschappen men
gaarne verenigd zou zien in een nieuwe variëteit. Deze bomen behoeven
niet gelijktijdig te bloeien, daar men op eenvoudige wijze stuifmeel kan
verkrijgen van laatbloeiende variëteiten. Men kan daarvan een aantal
takken met bloemknoppen op water te zetten en deze in de kamer te
laten uitkomen. Uit de geopende bloemen kan men het stuifmeel winnen
om daarmede de bloemen van vroegbloeiende variëteiten te bestuiven.
In het eenvoudigste geval kan men een aantal bloemen v a n de stuifmeelleverancier mee naar buiten nemen en daarmee de te bevruchten,
gecastreerde bloemen behandelen. Men kan het stuifmeel ook op glanspapier schudden, dit verzamelen en in een droog buisje brengen. De
bestuiving wordt dan uitgevoerd met behulp van een zorgvuldig gereinigd
en vooral droog penseel. Deze laatste methode dient altijd gebruikt t e
worden, wanneer men laatbloeiende met vroegbloeiende variëteiten wil
bestuiven. Het stuifmeel kan lange tijd, dikwijls meer dan een jaar,
in goede conditie blijven, mits het droog en in het donker bewaard wordt.
Men brenge daartoe de buisjes, die zorgvuldig geëtiketteerd zijn, in een
exsiccator, waarvoor een sigarendroger of een goed afsluitbare jampot
met droge stukjes chloorcalciurh kan dienen.
Ie. H e t c a s t r e r e n en i s o l e r e n d e r b l o e m e n
De te bestuiven bloemen mogen natuurlijk niet eerder bestoven zijn
en ook de kans op de opbrenging van ongewenst stuifmeel moet worden
uitgesloten. Hiertoe worden enige uitgezochte takken ingehuld in een
z.g.n. ballon, een aan beide uiteinden open, en op ± 30 cm van elk uiteinde door ringen van ijzerdraad open gehouden kaasdoeken cylinder.
Deze wordt over de tak geschoven waarna het ene einde met behulp v a n
een stuk bindtouw om de t a k heen wordt dichtgebonden ; het andere
einde wordt pas gesloten wanneer de te isoleren bloemen zijn gecastreerd.
Het is duidelijk dat met deze methode gemakkelijker een groot aantal
bloemtrossen geïsoleerd kan worden dan met behulp van grotere of
kleinere zakken van perkamentpapier of cellophaan, die slechts ruimte
bieden aan enkele bloemtrossen. (foto 49a en 6). Dit soortzakken heeft nog
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Foto 49a. Kaasdoeken ballons, toegepast bij kruising van peren.

Foto 496. Perkamenten zakken.

299
andere nadelen: ze worden gemakkelijk beschadigd door de wind, en de
temperatuurswisseling verloopt trager, hetgeen dikwijls leidt tot het
bevriezen der geïsoleerde bloemen, als de bloemen buiten deze zakken
nog geen schade ondervinden. Wij geven d a n ook in het algemeen de
voorkeur aan de bovengenoemde ballons, die men in verschillende
formaten kan vervaardigen.
Om zelfbestuiving geheel uit te sluiten worden de bloemen gecastreerd,
d.w.z.: de meeldraden worden met behulp van een pincet voorzichtig
verwijderd. Soms neemt men behalve de meeldraden ook de kelk- en
kroonbladen weg, door deze gezamenlijk m e t behulp v a n een scalpel
(of een gilette-mesjè) voorzichtig in een enkele draaiende beweging af te
snijden. Bij enige routine kan men op deze wijze veel sneller werken
dan met een pincet. Wij achten het castreren echter geen bijzonder noodzakelijke maatregel, vooral niet bij bloemen, waar de stempels boven de
meeldraden uitsteken. Het heeft n.1. niet zelden nadelige gevolgen voor
de bevruchtingsmogelijkheid. Één der redenen moet gezocht worden
in het uitschakelen van de groeihormoonafgifte door de meeldraden, die
van grote betekenis is voor het aanblijven van de bloem. Naar onze
mening dient daarom het castreren beperkt t e blijven tot die gevallen,
waarin de kans op zelfbestuiving dit werkelijk noodzakelijk maakt.
Bovendien is het castreren een zeer tijdrovend werk, hetgeen dergelijke
experimenten altijd vrij kostbaar doet zijn.
Steeds moeten de reeds geopende bloemen bij het aanbrengen der
ballons of zakken verwijderd worden. Het is echter aan te bevelen het
isolatiemateriaal aan te brengen voor het opengaan der eerste bloemen,
daar dit juist de krachtigste zijn.
Gedurende de volgende dagen wordt regelmatig gecontroleerd of de
stempels rijp zijn, d.w.z. of zij het stempelvocht afscheiden. Is dat het
geval, dan worden zij bestoven, hetzij door er met een rijpe meeldraad
op te tikken, hetzij met behulp van een klein penseel, waarmee men het
stuifmeel uit het voorraadbuisje overbrengt. Nadrukkelijk zij er op
gewezen, dat in het laatste geval voor elke stuifmeelsoort een ander
schoon penseel gebruikt moet worden, of wel dat het penseel, n a d a t de
bestuivingen met het ene soort stuifmeel alle zijn uitgevoerd, eerst „onts m e t " dient te worden, door het enige minuten in alcohol of brandspiritus te houden, waarna het weer goed gedroogd wordt.
Alle ballons en zakken worden goed geëtikeerd, zodat er later geen
vergissingen mogelijk zijn. Papieren etiketten zijn slechts dan te gebruiken, wanneer ze na het beschrijven enige ogenblikken in gesmolten
paraffine zijn gedoopt. In ieder geval moeten de aangebrachte merktekens onafwasbaar zijn.
Wanneer de niet kunstmatig bestoven bloemen zijn uitgebloeid,
worden de bloemen in de ballons of de zakken geïnspecteerd. Zijn ook
deze uitgebloeid, dan wordt het isolatiemateriaal verwijderd, daar het
verder overbodig is en zelfs een nadelige invloed op de vruchtgroei uitoefent door de beschaduwing.
De vruchten worden regelmatig gecontroleerd en eventueel bij te zware
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zetting en retentie gedund om afdringen t e voorkomen. Wanneer ze het
plukrijpe stadium hebben bereikt worden ze geplukt vóór d a t de „gewone" vruchten worden geoogst.
2e. H e t g e b r u i k v a n h e t k r u i s i n g s m a t e r i a a l v o o r b e s t u i v i n g s proeven
Het kruisingsmateriaal kan nu dienst doen voor het vaststellen v a n
de geschiktheid van een bepaalde variëteit als stuifmeelleverancier,
d. w. z. het is gebruikelijk om dit eerst thans te bepalen. Eigenlijk is dit
onjuist, omdat de vruchtontwikkeling behalve v a n de bestuiving v a n
zoveel andere factoren afhankelijk is. Bij de plukrijpheid kan men alleen
gegevens verzamelen over de vruchtretentie, hetgeen om begrijpelijke
redenen niet steeds een zuiver beeld van de kwaliteit van de stuifmeelleverancier geeft, vooral wanneer er slechts weinig bloemen werden
bestoven. Het is naar onze mening noodzakelijk dit beeld t e completeren
door het verzamelen van gegevens over de vruchtzetting, hetgeen binnen
14 dagen na de bestuiving dient te geschieden. Zelfs verdient het aanbeveling de vruchtretentie vlak na de Junival na te gaan. Vele bestuivingsproeven worden uitgevoerd met een te beperkt aantal bloemen,
hetgeen gemakkelijk tot een onjuiste beoordeling, ten goede of ten kwade,
van de stuifmeelleverancier kan leiden. Betrouwbare gegevens zijn alleen
t e verkrijgen door van tenminste 50 trossen alleen d e sterkste bloemen
te bestuiven. Wanneer bij de bestuiving de bloei reeds zover verlopen is,
d a t uitsluitend de zwakkere bloemen daarvoor gebruikt kunnen worden,
verliest de proef h a a r waarde.
De geoogste vruchten worden per stuk gewogen, dan doorgesneden
waarna het aantal goed gevulde en loze zaden wordt geteld. Hiermede
zijn nu alle gegevens van de bestuivingsproef verzameld, zodat ze verder
kunnen worden bewerkt.
3e. De b e h a n d e l i n g v a n h e t z a a d
De zaden van elke kruising worden nu bijeengevoegd en voor het
verder opkweken der nieuwe planten gereed gemaakt. Door h u n vrij
hoog gehalte aan kiemingsremstof dienen de zaden der fruitgewassen,
die als gevolg daarvan moeilijk kiemen, een speciale behandeling te
ondergaan, teneinde de remstofactiviteit voldoende t e doen afnemen.
Het zaad moet „narijpen", hetgeen de kweker om voor de hand liggende
redenen zoveel mogelijk wenst te bespoedigen. De oudste, daartoe
geschikte behandeling, bestaat in het stratificeren, waarvan de uitvoering
in hoofdstuk VII nader wordt besproken. Door de inwerking van de wisselende wintertemperaturen wordt de kiemingsremstof in een onschadelijke verbinding omgezet, dikwijls zelfs in een zeer nuttige, n.1. het
reeds bekende groeihormoon. Het spreekt vanzelf, d a t de invloed der
wintertemperaturen ook op andere wijze kan worden verkregen, n.1.door
een afwisselende plaatsing in een koelcel bij ± 2° C. en in een ruimte
m e t een temperatuur v a n 10 à 15 0 C. H e t zaad wordt verder als bij de
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gewone stratificatie behandeld; men lette daarbij vooral op de vochtigheidstoestand van het substraat.
4e. H e t p r e p a r e r e n v a n z a d e n
Een andere methode, die echter veel tijdrovender is, doch die een wat
hoger kiemingspercentage geeft, berust op het verwijderen van het
grootste reservoir van de kïemingsremstof, n.1. de resten van denucellus
en het endosperm. De nog vochtige zaden worden met behulp van een
prepareernaald v a n d e zaadvliezen ontdaan, hetgeen gemakkelijk lukt,
wanneer men de naald aan de top van een brede zijde van het zaad haast
horizontaal enkele m m insteekt en dan voorzichtig naar beneden trekt.
De zaadhuid wordt zo gespleten en is dan gemakkelijk te verwijderen.
De kiem wordt nu nog omgeven door een wit, min of meer dik vliesje,
bestaande uit de nucellus- en endospermresten. Dit wordt op dezelfde
wijze als de zaadvliezen verwijderd, waarbij men er vooral op dient te
letten d a t het worteltje niet beschadigd wordt. De uitgeprepareerde kiem
wordt nu in een Petrischaal, waarin zich enige lagen goed vochtig (niet
druipnat) filtreerpapier bevinden. Wanneer men het uitprepareren in een
sterk met schimmelsporen bezwangerde lucht moet uitvoeren, verdient
het aanbeveling de uitgeprepareerde zaden te ontsmetten met een
passend middel, b.v. Nipagin. Men bedenke, dat de kiemen teer zijn en
dus gemakkelijk worden beschadigd door de gebruikelijke krachtig
werkende zaadontsmettingsmiddelen.
De Petrischaal met de goede kiemen'(beschadigde en ongezond lijkende
kiemen worden natuurlijk weggeworpen) wordt nu in een thermostaat,
die op ongeveer 20° C. is ingesteld, gebracht. De kiemen worden regelmatig gecontroleerd en op de juiste vochtigheidstoestand gehouden door
toevoeging van enkele druppels water, dat in de thermostaat daarvoor
gereed staat. Eventueel wordt een kiem, die een begin van schimmeling
vertoont verwijderd. Dikwijls is reeds het grootste aantal der kiemen
binnen een week zover „gekiemd", dat de worteltjes groot genoeg, d. w. z.
2Y2 à 4 cm lang, zijn om de kiemplantjes te kunnen oppotten of direct in
een voedzaam bladgrondmengsel te planten, waarna zij verder normaal
kunnen worden opgekweekt. Op deze wijze hebben wij verschillende
partijen zaailingen opgekweekt, o. a. van kersen (Wilhelminakers en
Volger). De planten waren in November van hetzelfde jaar, waarin de
kiemen waren ontstaan, 6o à ioo cm hoog, terwijl ze aan de voet ongeveer
i cm dik waren. Voor proefdoeleinden biedt deze methode veel voordelen,
voor de practijk is zij stellig te bewerkelijk.
Het stratificeren is, een noodzakelijk kwaad en niet zelden is het
resultaat niet geheel bevredigend, omdat men te zeer aan de n a t u u r is
overgeleverd. Dikwijls blijft toch een vrij aanzienlijk deel van het zaad
„overliggen", d. w. z. het kiemt pas in het jaar na het uitzaaien. Hoewel
de reeds vermelde stratificatie bij afwisselend lage en hogere temperaturen
meer bevredigende resultaten levert, zou het zeer toe te juichen zijn,
wanneer deze methode v e r v a n g e a kan worden door een behandelingswijze, die sneller tot het gewenste doel leidt. Tot nu toe werd echter nog
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geen geheel bevredigende methode gevonden. Met behulp van sommige
chemicaliën kan weliswaar de remstof worden vernietigd, doch de
kiemen worden daarbij te gemakkelijk beschadigd.
Een bijzondere moeilijkheid ondervindt men bij het kruisen v a n
Steenvruchtigen, waarbij het zonder bijzondere maatregelen onmogelijk
is om zaad te winnen van de vroegrijpende variëteiten. Zoals we reeds
zagen, gaat het zaad bij die variëteiten vrijwel steeds te gronde, voordat
het zijn ontwikkeling heeft kunnen voltooien. Op een elegante wijze is
deze moeilijkheid opgelost door T U K E Y (1938), die de kiemen voor het
afsterven tengevolge van de steenverharding vrij prepareerde en op een
geschikte voedingsbodem verder kweekte, t o t d a t ze voldoende waren
ontwikkeld om normaal uitgeplant te worden. Het ligt voor de hand,
dat deze methode nog minder geschikt is voor de practische kweker
dan het bovengenoemde vrijprepareren van geheel ontwikkelde kiemen.
Zij zal daarom wel uitsluitend tot proefvelden en bedrijven met een
voldoende laboratorium-outillage beperkt blijven.
5e. D e b e h a n d e l i n g v a n d e j o n g e p l a n t
Hoewel de groeiwijze van een zaailing zeker van belang is, gaat de
belangstelling van de kweker toch in de eerste plaats uit naar de eigenschappen van de vruchten, die bij de meeste fruitgewassen van 4 tot
meer dan 10 jaren op zich laten wachten. Dit m a a k t het kruisingswerk bij
vruchtbomen belangrijk duurder dan dat bij éénjarige gewassen. De
zaailingen beslaan gedurende geruime tijd een aanzienlijk grondoppervlak, terwijl het niet zelden voorkomt, dat minder dan 1 % zodanige
eigenschappen heeft, d a t zij voor een verdere beproeving in aanmerking
komen. Het is dus van het grootste belang om de intrede van de vruchtbaarheid zoveel mogelijk te bespoedigen. Het is evenzeer gewenst om
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen omtrent de vegetatieve kenmerken van de zaailing om later na te kunnen gaan in hoeverre zij
verband houden met de vruchteigenschappen en de productiviteit, daar
men op deze wijze belangrijk materiaal kan verkrijgen om de selectie
reeds voor de vruchtdracht te kunnen aanvangen. Helaas is omtrent
dergelijke correlaties nog zeer weinig bekend, doch dit is des te meer
een reden om deze kwestie nader te bestuderen.
De bespoediging van de intrede van de vruchtbaarheid is reeds eeuwenlang nagestreefd. Verschillende methoden zijn daarom uitgedacht, zoals
het lichten, het afsteken der wortels, het ringen en gordelen, het draaien,
kneuzen en buigen der takken, etc. Geen dezer methoden heeft zich
echter kunnen handhaven. De tot nu toe meest doeltreffende methode
bestaat in het enten op een zwakgroeiende onderstam, zoals I X voor de
appels en kwee C voor de peren. Het voordeel van deze methode is, dat
men direct een aantal boompjes van elk nieuw variëteit kan opkweken,
het nadeel is d a t zij veel extra arbeid en ook meer plantruimte vereist.
Bovendien is de vruchtbaarheidsversnelling niet altijd voldoende groot,
zodat men toch steeds een aantal jaren heeft t e wachten, aleer alle zaailingen tot vruchtdracht zijn gekomen. Weliswaar heeft men zodoende
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gelegenheid om het gehele materiaal geleidelijk aan te leren kennen, doch
daar staat tegenover d a t de vrijkomende ruimte, die ontstaat door het
verwijderen van afgekeurde bomen, geen betekenis heeft, o m d a t er t e veel planten overblijven, die nog onderzocht moeten worden.
De kweker zou er ten zeerste bij gebaat zijn, indien de zaailingen
perceelsgewijs tot vruchtdracht gebracht kunnen worden, zodat zij
gelijktijdig op hun mérites kunnen worden getoetst. Misschien is hier de
oplossing reeds gevonden, want verschillende planten konden reeds tot
onmiddellijke bloemknopaanleg worden gebracht door een bespuiting
met 2, 3, 5-trijoodbenzoëzuur in een concentratie van 50 à 200 mg per
liter hetgeen door ZIMMERMAN en HITCHCOCK (1942) werd ontdekt. De
toepassingsmogelijkheid bij fruitgewassen en de te volgen methoden
dienen echter nog nader bestudeerd te worden, zodat men er voorlopig
nog niet veel aan heeft.
Wanneer de planten eenmaal tot vruchtdracht zijn gekomen, begint
het belangrijkste werk, de selectie, pas goed. Gedurende de ontwikkeling
der boompjes werd reeds een zekere selectie toegepast, n.1. door het
verwijderen van door kanker, meeldauw, en sterk door schurft, spint,
blad- en bloedluis aangetaste planten. Deze selectie is noodzakelijk omdat
de fruitteler in de toekomst slechts in hoofdzaak belangstelling zal
hebben voor kerngezonde nieuwe variëteiten. De selectie op de vrucht-;
eigenschappen is ook weer negatief, d. w. z. de bomen, die minderwaardige vruchten produceren of vruchten, die niet in enig opzicht
beter zijn dan die der reeds in de practijk gebruikte variëteiten, worden
verwijderd. Tenslotte houdt men een gering aantal variëteiten over, die
voor beproeving op grote schaal en minstens gedurend : een 8-tal jaren
(met vruchtdracht) in aanmerking komen. Zijn dan ook geen ernstige
bezwaren aan het licht getreden (bijv. de sterkste beurtjaren), dan
kan de nieuwe variëteit benoemd en ter keuring aangeboden worden.
De inschrijving in het Rassenregister is, bij een goede uitslag van de
keuring, het voorlopige resultaat van de kruising.
b. D e ongeslachtelijke vermenigvuldiging
De ongeslachtelijke vermenigvuldiging is voor de fruitteelt uiteraard
van groter betekenis dan de geslachtelijke, omdat vrijwel alleen op deze
wijze nieuwe planten verkregen kunnen worden, die in hun erfelijke
eigenschappen niet afwijken van de moederplant. Dit materiaal dient
dus op de een of andere wijze een eigen wortelstelsel of, in bepaalde
gevallen, een nieuwe stengel te verkrijgen, hetgeen slechts onder bepaalde
omstandigheden en niet zelden alleen door een speciale behandeling kan
plaats vinden.
Het zoeken naar de beste behandelingsmethode heeft met name de
fruittelers reeds v a n overoude tijden af beziggehouden en nog steeds is
zij niet voor alle gevallen gevonden. In zekere zin konden de moeilijkheden eeuwenlang worden omzeild door, in geval van een zeer gering
bewortelingsvermogen, het voortplantingsmateriaal te voorzien v a n het
wortelstelsel van een daarvoor geschikte andere plant door middel v a n
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enting. Vanaf het moment echter, waarop men tot de conclusie kwam,
d a t de enting op zaailingonderstammen bomen leverde v a n te zeer
uiteenlopende groeikracht en productiviteit, hetgeen de rationele
bedrijfsvoering bemoeilijkte, kwam het probleem van de ongeslachtelijke
vermenigvuldiging weer in haar volle omvang de aandacht voor zich
opeisen. De enting op bepaalde, geselecteerde onderstamtypen, waardoor
het bovengenoemde bezwaar kan worden ondervangen, m a a k t vanzelfsprekend de vorming van een eigen wortelstelsel bij deze onderstammen
noodzakelijk. In verreweg de meeste gevallen vloeien de moeilijkheden,
verbonden aan de ongeslachtelijke vermenigvuldiging, voort uit moeilijkheden bij de beworteling, waarvan wij de omstandigheden thans nader
zullen bezien.
i . De w o r t e l v o r m i n g
Het vermogen tot wortelvorming loopt aanzienlijk uiteen: sommige
planten vormen in hun stengels zeer veel wortelbeginsels, die als wortelvelden aan het licht kunnen komen, andere planten kunnen ook onder
de gunstigste omstandigheden slechts bezwaarlijk tot de vorming van
wortelbeginsels worden gebracht. Dit heeft belangrijke consequenties
voor de mogelijkheid tot ongeslachtelijke vermenigvuldiging want
planten,welker stengels reeds wortelbeginsels bezitten of daarin gemakkelijk vormen, kunnen meestal gestekt worden, terwijl planten die minder
gemakkelijk tot wortelvorming overgaan door afleggen of zelfs door
enting vermenigvuldigd moeten worden.
Dit ongelijke bewortelingsvermogen berust niet op een verschil in de
vorming van massa-bouwstoffen als koolhydraten, eiwitten, etc., doch
op een verschil in d e vorming en de huishouding van orgaanvormende
en groeiregelende stoffen.
Nadat reeds verschillende onderzoekers de wortelvorming hadden
toegeschreven aan de werking van een of meer door de bovengrondse
delen van de plant gevormde stof(fen), poneerde SACHS in 1865 in het
kader van zijn theorie over de orgaanvormende stoffen het bestaan van
een speciale wortelvormende stof die, in uiterst kleine hoeveelheden
aanwezig, de aanleg en ontwikkeling van wortels onder verbruik van de
massa-bouwstoffen zou teweegbrengen. Tegenwoordig zouden we van
een wortelvormend hormoon spreken. Daar SACHS het bestaan van een
dergelijke stof niet op overtuigende wijze kon aantonen, heeft deze
theorie veel bestrijding ondervonden, evenals dat met die over de bloemvormende stof het geval is geweest. Zestig jaren later kon V A N DER L E K
(1925) op grond van door hem uitgevoerde stekproeven zeer aannemelijk
maken, dat de wortelvorming afhankelijk moest zijn van een door de
bladknoppen afgescheiden hormoon. Hij meende evenwel te moeten
betwijfelen of dit hormoon uitsluitend werkzaam zou zijn bij de wortelvorming. Later, toen LAIBACH (1934) vond, dat het groeihormoon wortelvorming teweegbrengt en toen door verschillende onderzoekers werd
aangetoond, dat uitlopende knoppen veel groeihormoon produceren, leek
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er geen twijfel meer mogelijk over de aard v a nhet door V A NDER L E K
bespeurde hormoon.
Inmiddels hadden W E N T (1929) en B O U I L L E N N E en W E N T (1933) op

grond v a neenzwak bewijsmateriaal de theorie v a n SACHS in een nieuw
kleed gestoken. Zij noemden het specifiek wortelvormende hormoon
„rhizocaline" ( = wortelvormer). Toen echter de eigenschappen v a n het
reeds eerder door W E N T (1928) gevonden groeihormoon nader konden
worden bestudeerd, hetgeen mogelijk was geworden door deisolatiev a n
het auxine aenbenh e thetero-auxine ( = ß-indolylazijnzuur) door KÖGL
en medewerkers, bleek er opvallend weinig verschil t e bestaan tussenhet
rhizocaline en <fe auxinen. Vrij algemeen n a m men aan, d a t er geen
speciaal wortelvormend hormoon bestond; de aanleg en ontwikkeling
v a n wortels zou alleen beheerst worden door het veelzijdig werkende
groeihormoon. In vele gevallen gelukte hetde wortelvorming t e stimuleren door toediening v a n synthetische groeistoffen ; het probleem v a n
de beworteling leek niet vermeer v a ndeoplossing af te zijn.

Foto 50. Wortelculttmr van tomaat.
Bonner, Robbins en Bartley 1936.

Het bleek evenwel spoedig, d a t de stekken v a n een aantal planten,
waartoe ook onze vruchtbomen behoren, die een buitengewoon gering
bewortelingsvermogen bezitten, vrijwel niet opeen groeistofbehandeling
reageren. De mogelijkheid was natuurlijk niet uitgesloten, d a t degebruikte synthetische groeistoffen niet dezelfde activiteit zouden bezitten
als het door deze planten geproduceerde groeihormoon. Verschillende
feiten wezen er echter op,dat dit toch niet zo heel erg waarschijnlijk was.
•De toestand kreeg een ander aanzien, toen men de wortelgroei in
wortelcultures opsynthetische voedingsbodems (foto 50) kon bestuderen.
B O N N E R (1937) en R O B B I N S en BARTLEY (1937) constateerden daarbij,
Sprenger, Fruitteelt.
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dat dewortelgroei onmogelijk was bijafwezigheid v a nthiamine ( = vitamine B1= aneurine). H e tthiamine wordt door intacte planten gevormd
in de bladeren, in het licht, en via de stengel naar de wortel gevoerd.
Aan de hand v a neen serie proeven m e t stekken, gesneden v a n geëtioleerde erwtenplanten gingen nu W E N T , B O N N E R en W A R N E R (1938) d e

betekenis n avan hetgroeihormoon enhetthiamine voor de beworteling.
Het bleek, d a t onder invloed v a n groeistof (ß-indolylazijnzuur) wortelbeginsels werden gevormd, doch d a t het thiamine daarbij geen rol v a n
betekenis speelde. Natuurlijk isde mogelijkheid niet uitgesloten, d a tde
stekken nog over een zekere voorraad thiamine beschikten, die voldoende
was voor de vorming der wortelprimordia, zodat verdere toediening
zonder uitwerking bleef als gevolg v a n de te geringe groeihormoonvoorraad. De toediening v a n thiamine a a nde met indolylazijnzuur behandelde stekken had evenwel eenzeer groot effect want daardoor n a m

1

3

3
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aant.bladerenper stek.
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Fig. 48. Resultaten van een behandeling van stekken van een Skimmia variëteit
((Rappaport 1939). Verklaring zie tekst.

het aantal wortels metenige honderden % toeen de lengte der wortels
was ook aanzienlijk groter. Bij proeven met bebladerde citroenstekken
kon de grote betekenis v a n het thiamine voor de wortelgroei eveneens
worden vastgesteld. De stekken hadden ± 12uur ineen indolylazijnzuuroplossing (200 mg/L) gestaan en werden daarna in een b a k m e t zand
gestoken. Naeenweek werd éénserie stekken gedurende 24u u rineen
thiamine-oplossing (1mg/L) geplaatst, eenandere serie voor controle in
water. Bij het onderzoek na 13 dagen werden de volgende aantallen
wortels per stek geconstateerd:
indolylazijnzuur-)- thiamine
indolylazijnzuur+ water
zonder indolylazijnzuur

16.3 wortels per stek
8.1
„
„ „
0.3 „
„ „
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De ontdekking, d a t het thiamine niet licht de beperkende factor isbij
de aanleg der wortelbeginsels, verklaart het negatieve resultaat v a n
thiaminetoediening aan stekken, bijv. van de meeste appelvariëteiten
en -onderstammen, dieuitermate moeilijk t o t beworteling zijn te brengen
door h u n gemis aan wortelbeginsels. Toediening van groeistof alleen
bleek bij in Wageningen genomen proeven uitsluitend negatieve resultaten te geven, waarin om thans begrijpelijke redenen geen verbetering
kon worden gebracht door een thiamine-behandeling. Blijkbaar is erdus
nog èen andere factor in het spel.
Ook langs andere wegen (fig. 48)isment o t de conclusie gekomen, d a t
er, behalve het groeihormoon, nog een of meer andere stoffen bij d e
wortelvorming zijn betrokken. Zo hebben verschillende onderzoekers
gevonden, d a t het aantal bladeren perstek daarbij eenbelangrijke factor
uitmaakt, zonder evenwel vast te stellen welke voor de wortelvorming
noodzakelijke stoffen de bladeren produceren. In dit verband willen we
enige proefnemingen vermelden v a n RAPPAPORT (1939) en v a nV A N
OVERBEEK en GREGORY (1945). De Belgische onderzoeker werkte m e t
stekken v a n een Skimmia-variëteit, die als volgt werden behandeld:
groep A : onbehandeld; stekken met o t o t 6 bladeren.
groep B : behandeling met naphthylazijnzuur 1 . 5 % op houtskoolpoeder; stekken met o t o t 6 bladeren.
groep C: 18 u u r in indolylazijnzuur-oplossing (100 mg/L) ; stekken
met o t o t 6 bladeren.
groep D : 18 uur in indolylazijnzuur-oplossing (100 mg/L); stekken
met 6 bladeren; na behandeling o—6 bladeren verwijderd.
De resultaten v a n deze behandeling zijn weergegeven in fig. 48.
Het blijkt dus,d a t ookin groep A de wortelvorming toeneemt m e thet
aantal bladeren, hoewel hier duidelijk het (lage) groeistofgehalte der
stekken de beperkende factor vormt. Hetzelfde geldt in geringere m a t e
voor de stekken v a n groep B. Bij de groepen C en D was de groeistofbehandeling ruim voldoende.-Wanneer de bladeren nu alleen de opname
van de groeistof beïnvloedden, zou de lijn voor groep D een horizontaal
verloop moeten hebben, omdat in deze groep alle stekken bij de behandeling 6 bladeren bezaten. Zoals uit de grafiek duidelijk blijkt, berustte
hun invloed op een andere oorzaak, hoewel de groeistofopname wel iets
door de bladeren wordt bevorderd; het verschil met groep C is vooral
groot bij de stekken m e t 1 blad. Menkan niet t o t een andere conclusie
komen, dand a t de bladeren eenof meer stoffen produceren, die tezamen
met het groeihormoon essentieel zijn voor de wortelvorming.
VAN O V E R B E E K en GREGORY onderzochten de wortelvorming bij een

Hibiscus-variëteit metwitte bloemen, dieaanzienlijk moeilijker bewortelt
dan andere Hibiscus-variëteiten, bijv. zulke m e t rode bloemen. H e t
bleek, d a t de oorzaak v a n de slechte beworteling v a n de witte variëteit
niet in de eerste plaats is gelegen in het geringe groeihormoongehalte,
doch in hetgemis aaneenof meer andere stoffen, diewel worden gevormd
in de bladeren v a n de roodbloemige variëteiten. Door nu op de stekken
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van de witte Hibiscus enten van de rode te plaatsen, konden zij door
groeistofbehandeling gemakkelijk tot beworteling worden gebracht.
Daarbij bleek tevens, dat met een toenemend aantal bladeren aan de
„roodbloemige" ent het aantal wortels aan de „witbloemige" stek
toenam. Door verschillende andere proefnemingen kon worden aangetoond, dat het slechte bewortelingsvermogen der „witbloemige"
stekken uitsluitend was te danken aan de te geringe productie van de
naast het groeihormoon noodzakelijke stof(fen). RAPPAPORT en VAN
OVERBEEK en GREGORY hebben niet vastgesteld welke stof(fen) dit
waren. Hoewel het niet uitgesloten is, dat het hier thiamine betreft,
moet worden opgemerkt, dat voor de wortelvorming ook andere stoffen
als biotine, nicotinezuur en bepaalde aminozuren, noodzakelijk zijn.
Het rhizocaline van W E N T kan dus identiek zijn met het thiamine of
met een combinatie van deze stof met andere stoffen. Wij zullen verder
gemakshalve de term rhizocaline gebruiken. In ieder geval staat de
hormoonnatuur van het thiamine nu wel vast.
De twijfel, die lange tijd bestaan heeft aan het bestaan van „ h e t "
rhizocaline is zeer waarschijnlijk het gevolg geweest van het feit, d a t de
meeste onderzoekers werkten met planten, die daarvan voldoende
produceren. Welke rol nu ieder van de genoemde stoffen speelt, is nog
niet geheel duidelijk. Het vermoeden, dat het groeihormoon het pad
effent voor het rhizocaline, is evenwel niet van alle grond ontbloot.
In zekere zin is de gedurende lange tijd vermeende identiteit van het
rhizocaline met het groeihormoon van grote betekenis geweest voor de
practijk, dâar men hierdoor alle aandacht kon besteden aan de bestudering van de werking van synthetische groeistoffen, waardoor de
mogelijkheden van de practische toepassing dezer stoffen ten zeerste zijn
verruimd. Hoewel vooral de beworteling van stekken van onderstammen
en van de cultuurvariëteiten van onze fruitgewassen nog lang niet in
elk geval zo gunstig wordt beïnvloed door groeistoffen als wel gewenst is,
zijn toch belangrijke resultaten verkregen door groeistofbehandelingen.
Ter illustratie volgt hier een korte beschrijving van een serie proeven,
die uitgevoerd werden door VAN DER L E K en Mej. K R I J T H E (1941) met
stekken van Myrobalaan B. De stekken werden gesneden in Juli 1937
uit lange éénjarige grondscheuten van moerplanten. Uit elke scheut
werden 4 stekken van ± 15 cm lengte gesneden, van de basis naar de top
aangeduid als I, II, I I I en IV, waarvan 12 van elk een proefserie uitmaakte, die aan verschillende behandelingen werden onderworpen. Van
de resultaten dezer behandelingen na verloop van ongeveer 6 weken
geven de foto's 51a, 516, 51c, 5 i d en 51e een duidelijk beeld. In foto 51a
zijn de stekken v a n groep I, behandeld met indolylazijnzuur (100 mg/L,
7 uur opzuigen), afgebeeld. Het resultaat van de behandeling is slecht.
De volgende figuur (foto 516) vertoont de onbehandelde stekken van
groep II, die niet van de zojuist genoemde groep verschilden. Een behandeling van de stekken van deze groep met indolylazijnzuur, als vermeld,
gaf een volledig resultaat: de stekken zijn voor 100 % en vrijwel alle
krachtig beworteld (foto 51c). Blijkbaar vormde in deze groep het groei-
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Foto 51a. Stekken v a n Myrobalaan , , B " gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept.
(Foto L a b . v. Tuinb.plantenteelt.)
Groep I. Behandeld met indolylazijnzuur (1 : 10000 gedurende 7 uur).

F o t o 51fr. Stekken v a n Myrobalaan ,,B" gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept.
(Foto L a b . v. Tuinb.plantenteelt.)
Groep I I . Onbehandeld.

Foto 51c. Stekken v a n Myrobalaan

M B"

gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept.
(Foto L a b . v. Tuinb.plantenteelt.)
Groep I I . Zelfde behandeling als de stekken afgebeeld op foto 51a.
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F o t o 5id.

Stekken v a n Myrobalaan „ B " gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept.
(Foto I,ab. v. Tuinb.plantenteelt.)
Groep IV. Onbehandeld.

Foto 51c. Stekken van Myrobalaan „ B " gestoken op 20 Juli, gefotografeerd op 2 Sept.
F o t o I<ab. v. Tuinb.plantenteelt.)
Groep IV. Zelfde behandeling als de stekken afgebeeld op foto 51a.
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stofgehalte der stekken de beperkende factor voor de beworteling. Zoals
men ziet, zijn de wortels alle aan het basale einde der stekken gevormd,
hetgeen erop wijst, dat zij niet uit reeds aanwezige wortelbeginsels zijn
ontstaan. De onbehandelde stekken van groep IV zijn afgebeeld in
foto sid; het blijkt, dat deze stekken een vrij groot natuurlijk bewortelingsvermogen hebben. De behandelde stekken van groep IV zijn alle
beworteld (foto 51e), hoewel het resultaat niet zo goed is als bij de
behandelde stekken van groep I I . De oorzaak voor dit verschil, evenals
voor dat tussen de laatstgenoemde serie en de overige vermelde, is na een
iets nauwkeuriger beschouwing der foto's niet moeilijk te vinden. De
behandelde stekken van groep II hadden n.1. opvallend meer bladeren,
hetgeen de wortelvorming ten goede k w a m ; omgekeerd werden daardoor
de voorwaarden voor het uitlopen der knoppen en het aanblijven der
bladeren veel gunstiger. De invloed der bladeren treedt ook zeer duidelijk
aan de dag bij de onbehandelde stekken van groep IV.
Uit de vermelde proef leren wij ook nog iets anders, n.1.d a t verschillende delen v a n dezelfde scheut op hetzelfde tijdstip verschillen in h u n
bewortelingsvermogen, hetgeen in dit geval in hoofdzaak het gevolg is
van een verschil in reactiviteit ten aanzien van het aanwezige of toegediende groeihormoon. Dit verschil kan velerlei oorzaken hebben; wij
noemen slechts de volgende:
een op het concentratie-verval van andere, voor de wortelvorming
noodzakelijke, stoffen berustende verschillende voorraad aan deze
stoffen in verschillende delen v a n de stengel.
een door bepaalde hormonen veroorzaakte remming, die plaatselijk
zeer kan verschillen. Hiertoe moet ook de remming door groeiremstoffen worden gerekend, die de plant tenslotte in het stadium van
de diepe rust brengt.
Dikwijls zullen deze beide factoren gelijktijdig werkzaam zijn. Algemeen bekend is het verschijnsel, dat planten die tot bloemknopaanleg
zijn overgegaan, veel minder goed te stekken zijn (dikwijls tot na de
bloei) dan in het vegetatieve stadium verkerende $>lanten. Aan de andere
k a n t blijken een aantal omstandigheden, die de werking van het anthocaline ondersteunen, de bereidheid t o t wortelvorming van stekken of van
de stengel van de intacte plant te vergroten. Zo vormen appelbomen
op I X veel wortelvelden in tegenstelling tot bomen op sterker groeiende
onderstammen als X I I . Het ringen of gordelen van een scheut, enige
weken vóór het stekken verhoogt in vele gevallen de beworteling der
stekken. SINHA en VYVYAN (1943) vonden, d a t stekken v a n Myrobalaan
beter bewortelden, wanneer zij gesneden waren van een dichtgeplante
haag (n.1.voor 80 % ) dan van afleggers (69 % ) of van éénjarige uit stek
gewonnen planten (28 % ) . Bekend is ook, dat bloemisten voor het steksnijden de voorkeur geven aan opgepotte boven in volle grond groeiende
planten. H e t is duidelijk, d a t in al deze gevallen de door de bladeren of de
knoppen gevormde hormonen en soms ook massa-bouwstoffen niet door
het wortelstelsel worden verbruikt, zodat er een overschot aan ontstaat
in de bovengrondse delen van de plant.
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De opvatting, dat de wortelvorming samen zou gaan met een bepaalde
koolhydraat-stikstofverhouding, is meermalen naar voren gebracht, o.a. door
Mej. READ (1930), SCHRADER (1925) en STARRING (1924). Evenmin als voor de
bloemknopaanleg heeft deze verhouding echter een directe betekenis voor de
aanleg van wortels. Ook de mening, dat het koolhydraatgehalte van invloed
is bij de wortelaanleg kon door verschillende onderzoekers niet worden bevestigd. Zeker kan een bepaalde koolhydraat-stikstofverhouding, evenals een
bepaald koolhydraatgehalte, samengaan met neiging tot wortelvorming.
Indepractijk hoort men dan ook wel, dat dezekere mate van stijfheid van een
stengel, die voor de ervaren kweker het teken is voor een goede stekbaarheid,
veroorzaakt zou worden door de ophoping van koolhydraten.
Uit het bovenstaande mogen wij concluderen, d a t de door het anthocaline teweeggebrachte remming overwegend moet berusten op de blokkering van de werking van bij de wortelgroei betrokken hormonen en
enzymen. Het is niet waarschijnlijk, d a t zij het gevolg is van de vorming
van het anthocaline door chemische omzetting uit één dezer hormonen.
Van direct belang is de gevolgtrekking, dat de bereidheid tot wortelvorming niet alleen plaatselijk in de stengel verschilt, doch d a t zij in het
algemeen aan veranderingen onderhevig is, die samenhangen m e t de
physiologische leeftijd van de plant.
De slechte beworteling van houtstekken, wanneer deze nog niet in het
stadium van diepe rust verkeren, berust tenminste gedeeltelijk op een
remmende werking, die van de knoppen uitgaat. Dit blijkt uit een proef,
die genomen werd door VAN D E RL E K(1925) met druivenstekken. De
stekken waren verdeeld in 2 groepen ; die van de eerste groep (a) bleven
onbehandeld, die van de tweede groep (b) werden ontdaan van hun
knoppen. De wortelvorming aan de stekken v a n groep a was merkbaar
geringer en onregelmatiger dan aan die van groep b. Dit blijkt wel uit
het totale verse gewicht der wortels, dat bij groep a 27.5 gram, bij groep b
37.5 gram bedroeg. Deze van de knoppen uitgaande remming blijkt zich
ook uit te strekken over de verdere ontwikkeling' van reeds aanwezige
wortelbeginsels (VAN DER L E K , 1934).
Naarmate de rusttoestand wordt opgeheven, neemt ook de van de
knoppen uitgaande remming af en wel het eerst in het basale gedeelte
van de scheut of de stek, het laatst in het apicale gedeelte. Waarschijnlijk
houdt dit verband met de tijd van ontstaan van deze delen en daarmede
ook met het begin van de rust. In het algemeen wordt deze n.1. eerder
opgeheven naarmate zij vroeger is ingetreden. Nu komen de basale
knoppen eerder in de rusttoestand dan de apicale. Hierdoor is het ook
verklaarbaar, dat de bereidheid tot wortelvorming bij het naderen van
de rusttoestand „opschuift" van de basis naar de top van de scheut.
Dit heeft tot gevolg dat in het najaar stekken, die uit het topgedeelte der
scheuten zijn gesneden, beter bewortelen dan stekken uit de basale
gedeelten. Omgekeerd is het bewortelingsvermogen der „basis"-stekken
in het voorjaar groter dan dat der „top"-stekken.
Uit de laatstgenoemde proeven v a n V A ND E R L E Kkrijgt men de
indruk, dat de wortelvorming in het ruststadium onmogelijk wordt
gemaakt, doordat stoffen als het thiamine door de werking der rem-
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stoffen niet ter beschikking kunnen komen v a n de meristematische cellen
en dat, wanneer de remstofconcentratie door inactivering voldoende is
gedaald, zulks weer mogelijk wordt.
De bereidheid tot wortelvorming neemt zeer snel af vanaf het eerste
levensjaar. Zaailingen van enkele maanden oud zijn zeer gemakkelijk te
stekken, in het volgende groeiseizoen daalt het bewortelingspercentage *
vrij aanzienlijk, terwijl het in het vierde jaar vrijwel tot het nulpunt is
gekomen. In tabel X L V I I zijn de bewortelingspercentages van stekken
van Wilhelminakers-zaailingen van verschillende leeftijd vermeld; de
stekken werden steeds van dezelfde planten genomen ; groeistofbehandeling werd niet toegepast.
TABEL XLVII

BEWORTELING VAN STEKKEN VAN WILHELMINAKERS-ZAAILINGEN
VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJD
Leeftijd

Bewortelingspercentage

5 mnd.
i jr.
2 jr.
3 jr4 jr-

98
67.
23
8
0.9

Deze snelle daling van het natuurlijk bewortelingsvermogen is door
vele onderzoekers waargenomen. Met toenemende ouderdom neemt ook
de reactie op de groeistofbehandeling af. Zo is het bewortelingspercentage van stekken van de meeste cultuurvariëteiten bij optimale groeistoftoediening niet veel groter dan 1, terwijl stekken van jonge zaailingbomen zeer gunstig reageren op een behandeling met groeistoffen. Dit
wordt duidelijk gedemonstreerd in de foto's 52a en 526, die betrekking
hebben op een door V A ND E RL E Ken Mej. K R I J T H E (1941) genomen
proef . Uit foto 52a blijkt, dat het natuurlijk bewortelingsvermogen der
uit de basisgedeelten van i-jarige twijgen gesneden stekken vrij groot is.
Waarschijnlijk waren de „top"-stekken nog niet in hun gunstigste conditie. Door een behandeling met indolylboterzuur (10 mg/L) werd een
100 %-ige beworteling verkregen in beide groepen van stekken (foto 526),
hetgeen er op wijst, dat de groeihormoonconcentratie hier de beperkende
factor was voor de wortelvorming. Zoals VAN DER L E K en Mej. K R I J T H E
terecht opmerken, mag het verschil in bewortelingsvermogen tussen de
cultuurvariëteiten en de daaruit gewonnen zaailingen niet geheel op
rekening worden geschoven van het leeftijdsverschil, omdat zij ook min
of meer verschillen in erfelijke eigenschappen. De in tabel X L V I I vermelde gegevens geven echter wel de indruk, dat de met het ouder worden
gepaard gaande veranderingen in de physiologische toestand v a n
de plant van veel groter betekenis zijn dan de verschillen in erfelijke
eigenschappen. Waarop de genoemde veranderingen berusten, is nog niet
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bekend. Het ligt voor de hand hierbij in de eerste plaats t e denken aan
de steeds toenemende ophoping van remstoffen, die tenslotte ook de dood
v a n de plant tot gevolg heeft. Indien zulks het geval is, moet een plant
onder omstandigheden, die gunstig zijn voor de inactivering dezer remstoffen, weer"in een jeugdiger stadium gebracht kunnen worden.
Zonder zich daarvan bewust te zijn, heeft men in de practijk reeds lang
behandelingen toegepast die de inactivatie van remstoffen bevorderen:
1°. het op een koele, doch vorstvrije plaats opkuilen van stekhout,
wortels voor wortelstek, enthout en handveredelingen ; 2°. het aanaarden

ir 3 / '

F o t o 52a. Stekken van appelzaailing. Gestoken op 27 J u n i , gefotografeerd op 3 Aug.
Uit elke twijg twee stekken ;bovenste rij topstekken, onderste rij basisstekken. Onbehandeld.
(Foto I , a b . v. Tuinb.plantenteelt.)

van moerplanten bij het afleggen. De geschapen omstandigheden, n.1.
de lage temperatuur, de betrekkelijk hoge luchtvochtigheid en duisternis
zijn alle zeer belangrijk voor het verloop der inactiveringsprocessen. Het
is gebleken, dat een gelijkblijvende temperatuur bij het opkuilen niet
zo gunstig werkt als een afwisselende. In dit opzicht bestaat er weinig
verschil tussen de inactivering der remstoffen in zaden en in andere
plantendelen. Hoe groot de temperatuursschommelingen dienen te zijn
en hoe lang zij moeten duren is nog slechts zeer onvoldoende bekend.
Het is van het grootste belang te achten, dat deze kwesties nader worden
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onderzocht. Het ligt voor de hand, dat zowel duur als grootte der temperatuurschommelingen voor verschillende plantensoorten en -variëteiten
en waarschijnlijk ook voor verschillende delen van eenzelfde plant uiteen
zullen lopen. Men mag verwachten dat, naarmate men meer inzicht
verkrijgt in de eisen, die elk materiaal stelt aan de bewaringsomstandigheden, er ook meer planten door stekken vermenigvuldigd kunnen
worden.
De situatie wordt natuurlijk gunstiger, wanneer een plantendeel geen
remstoffen synthetiseert. Dit is het geval by de wortels. Daar deze ook

F o t o 526. Stekken v a n appelzaailing. Gestoken op 27 J u n i , gefotografeerd op 3 Aug
Behandeld niet indolylboterzuur (1 : 10000 — 24 uurj.
(Foto I<ab. v. Turab.plantenteelt.)

min of meer gemakkelijk adventieve stengelknoppen vormen, die uiteraard nog geen remstoffen kunnen bevatten, mag men reeds van te voren
verwachten, dat zij goed stekbare scheuten kunnen leveren. De zich
hierbij voordoende mogelijkheden werden in het bijzonder onderzocht
door STOUTEMYER (1937), die bij zijn onderzoekingen grote aandacht
besteedde aan de invloed van de leeftijd van de plant op haar bewortelingsvermogen. Aan een uitgebreid materiaal stelde hij vast, dat scheuten houtstekken van volwassen appelbomen vrijwel geen wortels vormen,
evenmin als stekken, gesneden uit waterloten van deze bomen. Het laatste
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wekt misschien enige bevreemding; wanneer men bedenkt, dat vrijwel
alle waterloten ontstaan uit slapende knoppen, die reeds lang geleden
werden gevormd, zal het duidelijk zijn, dat de waterloten zich niet aan de
m e t de voortschrijdende ouderdom samenhangende chemische veranderingen kunnen onttrekken. Een nadere beschouwing van deze loten doet
ook spoedig zien, d a t zij alle kenmerken dragen v a n het volwassen
stadium. Enige geringe resultaten werden door STOUTEMYER verkregen
m e t blad-oksel-knop-stekken, gesneden v a n volwassen bomen. Het bleek,
zoals te verwachten was, dat deze stekken beter bewortelden naarmate ze
vroeger werden gesneden. (Men herinnere zich, d a t bladeren wanneer ze
volgroeid zijn anthocaline gaan produceren.) Aangezien de als wortelopslag gevormde stengels gemakkelijk bewortelen (zij hebben alle de
oorspronkelijke zaailingkenmerken van de ouderplant), zocht STOUTEMYER n a a r een methode, die het mogelijk zou moeten maken een groot
aantal van deze jeugdvorm-stengels te verkrijgen. Door een gelukkig
toeval werd de oplossing gevonden.
Een aantal appelbomen op zaailingonderstam in een der proefboomgaarden van het Iowa Agricultural Experiment Station waren in 1929,
omdat ze op eigen wortel waren komen te staan, uitgetrokken. Het
opslag, dat, zich aan de in de grond achterblijvende wortelstukken ontwikkelde, vertoonde duidelijke jeugdkenmerken. Stekken, die hiervan
werden gesneden, bewortelden voor 56 en 68 % . STOUTEMYER ontwikkelde nu de volgende methode, die volgens hem onveranderlijk een overvloedige productie van adventieve scheuten en knoppen aan stukken
wortel leverde.
De wortels worden aan stukken gesneden van ongeveer 15 cm lengte.
De stukken worden luchtig ingepakt in een 10 cm dikke laag vochtig
sphagnum-mos, dat aangebracht is op zand of een ander vochthoudend
materiaal, in een rabat van een kas of in een daartoe bestemde bak.
De beste resultaten werden verkregen met een bodemtemperatuur tussen
70 0 en 8o° F.; verwarming door middel van electrische verwarmingskabels is het gemakkelijkst. Een nauwkeurige regeling van de temperatuur bleek niet noodzakelijk "te zijn.
Van overwegend belang bleek de aeratie en de luchtvochtigheid om de
wortelstukken te zijn. De resultaten waren slecht, wanneer de wortelstukken in grond werden geplaatst of met een dikke laag zand werden
bedekt. Door de vrij hoge temperatuur wordt de stengelgroei aanzienlijk
versneld. Volgens STOUTEMYER kunnen het gehele jaar door behoorlijke
resultaten worden verkregen, doch de scheutvorming is bepaald minder
wanneer de wortelstukken gedurende de periode van de snelste groei der
bomen worden afgesneden. Men kan hierin een aanwijzing zien voor het
bestaan van een stengelvormend hormoon, zoals W E N T zich dat denkt.
Tijdens de periode van de snelste groei wordt het hormoon d a t in de
wortel wordt gevormd het snelst verbruikt, zodat de voorraad in de
wortels op d a t ogenblik gering zal zijn.
De wortelstukken kunnen vrij dicht op elkaar worden gepakt, mits
men er slechts voor zorg draagt, d a t de scheutontwikkeling niet wordt
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belemmerd. Volgens STOUTEMYER kunnen op 900 cm 2 enige dozijnen
stukken worden ondergebracht. De scheutproductie stelt hij gemiddeld
op 2 per 5cm. Toch werden in vele gevallen 10tot 12 scheuten per wortelstuk gevormd. Nadat de scheuten die tot voldoende ontwikkeling zijn
gekomen zijn verwijderd, gaan de wortelstukken door met de vorming
v a n nieuwe scheuten zolang zij in goede conditie blijven.

" " * / * •

F o t o 53. Scheutvonniiig aan uortt-l^tukkcu i^Stuutcmyer 1937).

De verkregen scheuten (foto 53), kunnen nu als stek worden gebruikt;
ze worden van het wortelstuk afgetrokken of gesneden en in zand gezet.
Het is gebleken, dat turf of een turf-zandmengsel niet aan te raden is.
De stekken vragen weinig ruimte: 3 bij 5 cm is voldoende. Zeer waarschijnlijk reageren deze stekken goed op een groeistofbehandeling evenals
stekken van zaailingen. Door van de verkregen scheuten blad-okselknopstekken te snijden kan de productie van nieuwe planten nog aanzienlijk
worden opgevoerd. STOUTEMYER constateerde, dat zulke stekken (zonder
groeistofbehandeling) zeer gemakkelijk bewortelen, n.1. van 50 tot
ruim 90 % . In foto 53 worden enige wortelstekken met scheuten afgebeeld.
De door STOUTEMYER beschreven methode komt in wezen neer op
het verkrijgen van scheuten, die gemakkelijk te stekken zijn. Naar onze
mening mag van deze methode voor de toekomst veel worden verwacht,
aangezien de massa-productie van voortplantingsmateriaal er aanzienlijk
door wordt vergemakkelijkt. Uiteraard heeft de toepassing van deze
methode weinig zin bij gewassen, die zonder veel moeite te stekken zijn
of die op andere wijze gemakkelijk tot wortelvorming kunnen worden
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gebracht. Bij de slecht bewortelende fruitteeltgewassen, waartoe helaas
de belangrijkste behoren, biedt zij naar onze mening grotere kansen op
succes dan de tot dusver gebruikelijke methoden, die eveneens berusten
op het verkrijgen van gemakkelijk bewortelbare scheuten. Bij deze
methoden tracht men het doel op een andere wijze t e bereiken, n.1. door de
uitsluiting van licht, waardoor de behandelde stengelgedeelten etioleren.
Vermoedelijk berust de nadelige invloed van het licht niet zo zeer op de
inactivering van voor de wortelvorming noodzakelijke stoffen, bijv. het
groeihormoon, dan wel op de vorming van remstoffen, die de wortelvorming onmogelijk maken. Dit blijkt naar onze mening wel uit de uitvoering van de gebruikelijke methoden: het etiolement wordt bewerkstelligd door de betrokken stengeldelen met grond te bedekken; n a a r m a t e
het gewas moeilijker tot beworteling is te brengen, wordt met kortere
tussenpozen zoveel grond opgebracht, dat gedurende enige weken of
maanden alleen de stengeltoppen met nog niet volgroeide bladeren boven
de grond uitkomen. Daar de wortelvorming gepaard gaat met een versterkte ademhaling mag de luchtverversing der bedekte stengels niet
in het gedrang komen; de grond dient daarom zo luchtig mogelijk te zijn;
eventueel kan hierin door vermenging met verteerde mest of met turfstrooisel worden voorzien. Voor een gunstige luchtvochtigheid moet ook
worden zorg gedragen, zo nodig door de opgebrachte grond naar behoefte
te begieten.
Het zal misschien zijn opgevallen, dat bij deze bespreking de callusvorming in verband met de wortelvorming nog niet werd vermeld. Veelal
meent men toch, dat callusvorming een gunstig teken is of zelfs wel de
voorwaarden schept voor de wortelvorming. V A N DER L E K (1925) heeft
er als een der eersten op gewezen, d a t dit niet het geval behoeft te zijn.
Vaak treedt callusvorming in zonder wortelvorming en ook kan beworteling plaats vinden zonder voorafgaande vorming van callusweefsel.
Deze waarneming is door vele onderzoekers bevestigd. De callusvorming
aan de basis van stekken kan nuttig zijn, doordat de kans op rotting
erdoor wordt verminderd. Intussen heeft men ook wel gevallen aangetroffen waarin de callusvorming nadelig was. Dat er nooit wortels ontstaan uit callus zou te sterk gesproken zijn; in verreweg de meeste gevallen vinden echter de schijnbaar aan het callus ontspringende wortels
hun oorsprong in de daarvoor normale weefsels van de stek.
Na het verloop der wortelvorming nader bezien t e hebben, komen we
nu tot de uitvoering van de belangrijke daarop gebaseerde vermenigvuldigingsmethoden: het stekken en het afleggen.
2. H e t s t e k k e n
De eenvoudigste methode is wel het stekken, waarbij men daartoe
geschikte delen van een plant afsnijdt en deze in een voor de beworteling
gunstig medium plaatst. Alleen voor vrij gemakkelijk t o t . beworteling
te brengen planten kan deze methode worden toegepast.
Voor wij de verschillende methoden van stekken in het bijzonder
bespreken, is het gewenst enige algemene opmerkingen te maken, die
betrekking hebben op het snijden en de behandeling der stekken.
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Uit de voorafgaande bespreking is gebleken, dat men slechts in één
geval van te voren verzekerd kan zijn van een goede beworteling der
stekken, n.1. wanneer de planten, waarvan stek wordt gesneden, grotere
of kleinere wortelvelden vertonen. Indien zulks mogelijk is, zorgt men,
dat de stekken aan hun basis enige gepreformeerde worteltjes bezitten.
De overige gevallen zijn in drie groepen te verdelen :
de scheuten bezitten wortelbeginsels (zichtbaar bij inwendig onderzoek) ; stekken van deze groep vertonen vrijwel altijd een goede
beworteling.
de scheuten bevatten geen wortelbeginsels, doch vormen deze gemakkelijk onder daarvoor gunstige omstandigheden.
de scheuten bevatten geen wortelbeginsels en vormen deze door bijzondere oorzaken vrijwel niet onder daarvoor gunstige omstandigheden.
Daar de scheuten van de twee laatste groepen zich niet steeds op waarneembare wijze onderscheiden in uit- of inwendige bouw en men ook nog
niet beschikt over algemeen bruikbare methoden om de neiging tot
wortelvorming van te voren te bepalen, kan de practische bruikbaarheid
van het vermenigvuldigen door stekken tot nu toe alleen uit ervaring
blijken. Men heeft gevonden, dat bijv. de druif tot groep 2, de meeste
cultuurvariëteiten van appel, peer, pruim én kers tot groep 3 behoren.
Het is in de regel wenselijk rekening te houden met het bewortelingsvermogen van verschillende scheuten van dezelfde plant en v a n verschillende delen van dezelfde scheut. Aangezien de neiging tot wortelvorming gering is, zolang de scheut nog snel groeit — waarschijnlijk door
het verbruik van stoffen, die ook nodig zijn voor de wortelvorming —
komen voor het steksnijden alleen die scheuten in aanmerking, die hun
lengtegroei hebben beëindigd, dus een rustende eindknop hebben
gevormd. Bij het snijden van houtstek behoeft men hieraan, gezien het
tijdstip waarop dat gebeurt, niet zo veel aandacht te besteden als bij het
snijden van scheutstek. Voor het laatste gebruikt men bij voorkeur
zijscheuten, daar deze hun groei vroeger afsluiten dan eindscheuten.
Stekken van minder gemakkelijk bewortelende gewassen worden
dikwijls gesneden met een hieltje of een hamertje, d.w.z. een gedeelte van
de moederscheut onder, of onder en boven, de inplantingsplaats van de
zijscheut. Het is gebleken, dat deze wijze van steksnijden geen aanbeveling verdient voor scheutstekken, aangezien de wortelvorming erdoor
wordt vertraagd en het aantal mislukkingen daardoor groter wordt.
Bovendien wordt de opname van groeistof, wanneer groeistofbehandeling
wordt toegepast, erdoor belemmerd. Dit is vooral het geval, wanneer de
moederscheut één of meer jaren vroeger is gevormd dan de zijscheut.
Bij houtstekken worden de bewortelingskansen door de aanwezigheid van
een hieltje of een hamertje soms aanzienlijk verbeterd, daar de stekken
minder snel uitdrogen en ook niet zo gemakkelijk door rottingsorganismen
worden aangetast.
De vraag of men stek moet snijden van oude of jonge planten lijkt, na
hetgeen over de invloed van de leeftijd op het bewortelingsvermogen is
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gezegd, gemakkelijk te beantwoorden. Men vergeté echter niet, dat ook
de zgn. jonge planten van cultuurvariëteiten van appel, peer, etc. niet
in het jeugdstadium verkeren. Voorzover deze planten door middel van
stekken vermenigvuldigd kunnen worden, is er iets voor te zeggen de
stekken te snijden van dragende bomen om vergissingen te voorkomen.
Het verdient echter onder alle omstandigheden meer aanbeveling vergissingen in de variëteit te voorkomen door een goede etikettering en de
stekken te snijden van planten, welker bewortelingsvermogen nog niet
door allerlei oorzaken tot het minimum is gedaald. Zoals reeds werd
opgemerkt, wordt de wortelvorming zeer ongunstig beïnvloed door de
aanwezigheid van bloemknoppen; het is dikwijls moeilijk of vrijwel
onmogelijk deze op het ogenblik van steksnijden te herkennen.
De lengte der stekken is in zekere m a t e afhankelijk van de wijze van
opkweken der nieuwe planten. In verband hiermede worden de houtstekken langer gesneden dan de scheutstekken, vooral wanneer zij direct
op de definitieve plaats of op kweekbedden in de volle grond worden
gezet. Lange stekken worden minder gemakkelijk beschadigd bij de
grondbewerking en ze hebben minder te lijden van grote temperatuurswisselingen en van opvriezen en ook drogen ze niet zo spoedig uit als
korte stekken. Daar ze dieper in de grond worden gestoken, is de luchtverversing aan de bases niet zo goed als bij korte stekken. Het gevolg
daarvan is, dat de wortels niet aan de basis, doch hoger aan de stek
uitgroeien n a a r m a t e de bodemaeratie meer te wensen overlaat.
Op verschillende wijzen kan de beworteling der stekken worden
bevorderd, zowel door een speciale behandeling der scheuten, waarvan
later de stekken zullen worden gesneden als door een behandeling der
stekken.
De behandeling der stekken heeft tot doel de voorraad aan voor de
wortelvorming noodzakelijke stoffen zo groot mogelijk te maken, de
inactivering van remstoffen te bevorderen en de reactiviteit der bij de
wortelvorming betrokken weefsels te vergroten. Het eerste kan worden
bereikt door de scheuten korte tijd na het begin van de groei voorzichtig
te ringen of door omwinding met ijzerdraad te gordelen. De afsluiting van
het licht van het basale gedeelte van de scheut leidt tot de overige gestelde
doelen. Deze gedeeltelijke verduistering kan op verschillende manieren
worden bewerkstelligd. De oudste daarvan is bedekking met grond door
aanaarden; deze methode is alleen toe te passen bij dicht bij de grond
ontspruitende scheuten. Voor hoger staande scheuten kan men de
methode van GARDNER (1932) toepassen. Hierbij worden, zo spoedig
mogelijk na het uitlopen, de scheuten vlak onder de top omwonden met
isolatieband of leucoplast over een lengte van ongeveer 5 cm; het band
mag volgens GARDNER niet te strak worden aangetrokken. Na de beëindiging van de lengtegroei worden de scheuten onder het band afgesneden
en n a verwijdering van het band worden de stekken in het stekbed
geplaatst. In tabel X L V I I I vermelden we enige resultaten van een door
GARDNER uitgevoerde proef met stekken van de Maclntosh-appel, die op
verschillende tijden werden gesneden. Enkele series werden ook geringd
onder de omwinding, hetgeen de wortelvorming duidelijk bevorderde.
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TABEL X L V I I I
INVLOED VAN OMWINDEN EN R I N G E N OP D E B E W O R T E L I N G VAN
MACINTOSH-STEKKEN. (GARDNER, 1932)

Behandeling
Omwonden
Controle
Omwonden en geringd
Omwonden
Controle
Omwonden
Controle
Omwonden en geringd
Controle
Omwonden en geringd
Controle
Omwonden
Controle

Datum van
stekken

Beworteling
in%
50

20.VIII
23.IX

28.X
3-XI
13.XI
6.XII

0
100

69.2
0
18.2
0

28.0
0
16.7
0
0

0

Uit de tabel blijkt ook duidelijk, d a t het bewortelingsvermogen in
het voorrust-stadium toeneemt. GARDNER deelt mede, dat de wortelgroei zeer goed was, terwijl de stekken vrijwel niet uitliepen. Men mag
wel aannemen, dat de inactivatie der aanwezige remstoffen in deze
periode voldoende snel kon verlopen om de wortelvorming mogelijk te
maken en d a t de meristemen (knoppen en cambium) nog niet in een
toestand van volledige rust waren gekomen. Naarmate het dieptepunt
van de rust werd bereikt, n a m het bewortelingsvermogen steeds meer af,
t o t d a t tenslotte het minimum werd bereikt. Het zou nodig zijn geweest
de stekken op dat ogenblik aan de inwerking van lage temperaturen
bloot t e stellen (inkuilen en op een koele plaats zetten).
In 1937 publiceerde GARDNER een variant op de zo juist besproken
methode ; hierbij laat men de scheuten groeien in een nauwe koker van
stevig zwart papier. De practische bruikbaarheid v a n de methode van
GARDNER lijkt ons, gezien de daaraan verbonden kosten, nog niet v a n die
aard dat zij voor toepassing in het groot in aanmerking kan komen.
De methode is echter eenvoudig en voor vermenigvuldiging op kleine
schaal kan zij zeker goede diensten bewijzen.
Het etioleren van een klein gedeelte van de basis heeft, zoals uit de
onderzoekingen v a n VYVYAN (1943) is gebleken, een vrij grote invloed
op het bewortelingsvermogen van de verschillende delen van de scheut.
Zoals uit tabel X L I X blijkt, neemt dit hierdoor toe aan de basis, terwijl
het aan de top afneemt.

Sprenger,

Fruitteelt.

322
TABEL X L I X

BEWORTELINGSVERMOGEN VAN BASIS- EN TOPSTEKKEN VAN
COMMON PLUM ONDER INVLOED VAN HET ETIOLEMENT VAN EEN
GEDEELTE VAN DE SCHEUTBASIS (VYVYAN, 1943)
Behandeling
Geëtioleerd
id.
Niet geëtioleerd
id.

Top- of
basis-stek

Beworteling

basis
top
basis
top

49
9
33
4i

Ten gevolge van het etiolement werden de omstandigheden voor de
wortelvorming in de basis der scheuten door de inactivatie van remstoffen
zodanig verbeterd, dat waarschijnlijk de voor de wortelvorming nodige
stoffen aan de hogere delen van de scheut werden onttrokken.
De stekken worden Soms aan de basis iets verwond door hen over een
lengte van ± 2 cm te splijten;'de betere beworteling die daardoor wel
wordt verkregen, berust waarschijnlijk op de werking van het gevormde
wondhormoon. Ook wordt hierdoor de opname van groeistof bij een
groeistofbehandeling bevorderd. Met dit doel wordt ook wel aangeraden
de basis v a n de stek iets af te schrappen. Ook wanneer de stekken t e veel
callus vormen aan de basis, hetgeen nogal eens voorkomt bij scheutstekken, kan het nuttig zijn dit, althans gedeeltelijk, te verwijderen
( P R I E S T L E Y , 1926).

I e . De g r o e i s t o f b e h a n d e l i n g v a n s t e k k e n
De behandeling der stekken met het doel de wortelvorming te bevorderen heeft door de ontdekking van de invloed die groeistoffen daarop
kunnen uitoefenen een zeer grote betekenis verkregen. Zoals reeds eerder
werd opgemerkt, is de wortelvorming niet alleen afhankelijk van de
aanwezigheid van een zekere hoeveelheid groeihormoon, doch ook van
andere stoffen. Men mag dus niet verwachten, dat door een behandeling
met groeistof de beworteling der stekken bij voorbaat is verzekerd.
Voorts kunnen door een dergelijke behandeling de nadelige gevolgen
van een minder goede verzorging der stekken niet worden opgeheven.
De beste resultaten worden immer slechts dan verkregen, wanneer de
stekken onder de gunstigste omstandigheden verkeren.
Momenteel zijn er twee methoden van groeistoftoediening aan stekken,
die wel voor algemene practische toepassing in aanmerking komen en wel
de opzuigmethode of de natte behandeling,
de poedermethode of de droge behandeling.
De eerste is uitgewerkt door HITCHCOCK en medewerkers (1935, 1936).
Aanvankelijk heeft zij enige opschudding verwekt, omdat men meende,
dat groeistoffen alleen in benedenwaartse richting in de plant kunnen
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worden vervoerd. De toediening v a n groeistof had tot dat ogenblik dan
ook steeds plaats gevonden aan de top van de stek door middel van een
lanoline-pasta. Deze methode was echter omslachtig en was voor de
practijk onbruikbaar en bovendien te duur. De beide genoemde onderzoekers bedreven de „physiologische ketterij" (zoals VAN DER L E Kdat
kernachtig uitdrukte) om stekken met hun basis in een groeistofoplossing
te plaatsen. Het bleek, dat de stekken de groeistof opnamen en wel des
t e meer naarmate zij meer bladeren bezaten. Hieruit werd geconcludeerd,
dat de groeistof met de transpiratiestroom in het xyleem werd vervoerd ;
deze conclusie kon door nader onderzoek worden bevestigd. Vanuit het
xyleem wordt de groeistof via de mergstralen naar het phloëem getransporteerd en in het phloëem vindt het normale, basipetale vervoer plaats.
De hoeveelheid groeistof, die de stekken uit de oplossing opnemen,
is binnen bepaalde grenzen afhankelijk van de concentratie en van de tijd,
gedurende welke de stekken in de oplossing staan. Men kan de dosering
dus regelen door de concentratie van de oplossing, of de opzuigtijd, of
beide te variëren. Het is echter gebleken, dat de stekken niet altijd meer
groeistof opnemen uit een sterkere dan uit een zwakkere oplossing en
ook, dat de opname dikwijls minder wordt naarmate de stekken langer
in de oplossing staan. Het zal duidelijk zijn, dat alle factoren, die de
transpiratie regelen, ook van invloed zullen zijn op de opname v a n de
groeistofoplossing. Van deze factoren zijn licht, temperatuur en luchtvochtigheid, zoals we reeds vroeger zagen, het belangrijkst. Men dient
hiermede rekening te houden, want het resultaat van „dezelfde" groeistofbehandeling kan aanzienlijk verschillen door veranderingen in deze
factoren. Het is daarom raadzaam de behandelingen zoveel mogelijk
onder dezelfde omstandigheden toe te passen. Verspreid licht en een
matige temperatuur voldoen het beste ; deze omstandigheden heersen als
regel in een op het noorden gelegen kamer met grote ramen of in een
onverwarmde, afgeschermde kas.
Het getrouw opvolgen van een bepaald voorschrift omtrent sterkte
van de groeistofoplossing en opzuigtijd waarborgt dus nog niet het beste
resultaat. Het is zeer aan te bevelen steeds te controleren hoeveel groeistof de stekken hebben opgenomen. De daarvan gemaakte aantekeningen
kunnen later goede diensten bewijzen.
2e. D e h o r m o o n p r e p a r a t e n
Een belangrijk p u n t is vanzelfsprekend de vraag, welke stof men zal
gebruiken. Dit houdt in, d a t men van preparaten die onder een fancyn a a m in de handel worden gebracht, liefst ook de werkzame stof en het
gehalte daaraan dient te kennen. Het ontbreken van deze vermelding
betekent weliswaar niet altijd, dat het preparaat slecht of onbetrouwbaar
is, doch men is bij gebruik van dergelijke preparaten geheel afhankelijk
van de fabrikant. „Men tast dientengevolge min of meer in het duister,
men kan er zich niet goed rekenschap van geven wat men doet en de
gevolgen blijven dan ook vaak niet uit. Wie er maar „op los hortomoont"
zonder inzicht te hebben in de hoeveelheid groeistof, die men âan de
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stekken verstrekt, dus in de meerdere of mindere intensiteit van de
bewerking, komt veelal voor hoogst onaangename verrassingen te
s t a a n " . (VAN DER L E K en Mej. K R I J T H E , 1941). Tegenwoordig beschikt
men over een vrij groot aantal synthetische groeistoffen, waarvan vooral
het ^-indolylazijnzuur, het $-indolylboterzuur en het (».-naphthylazijnzuur
de belangrijkste zijn. Deze stoffen worden in verschillende vormen in de
handel gebracht: in kristallen (chemisch zuiver), in tabletten (gemengd
met een vulstof voor het tabletteren), in oplossing (het recept van de
oplossing is in de regel onbekend ; soms bevat zij een uitvloeier, hetgeen
voor de behandeling van stekken minder geschikt te achten is). De
kristalvorm heeft het nadeel, dat de kweker de stof zelf moet afwegen of
moet laten afwegen op een apothekersbalans. De oplossing heeft het
nadeel, dat men in de regel niet weet welke begeleidende (eventueel
nadelige) stoffen zij bevat. Het gebruik van tabletten van bekende
samenstelling is het gemakkelijkst en het meest betrouwbaar. Alleen
wanneer men betrekkelijk grote hoeveelheden nodig heeft, verdient het
aanbeveling (wegens de lagere prijs) de stof in kristalvorm te gebruiken.
Het naphthylazijnzuur vertoont in de regel een sterkere werking dan het
indolylazijnzuur; dit m a a k t het soms moeilijk de eerste stof juist te
doseren. Het is daarom beter het naphthylazijnzuur alleen in die gevallen
t e gebruiken, waarin een grote dosis groeistof wordt vereist. In alle
gevallen kan men indolylazijnzuur gebruiken; bovendien levert de dosséring minder moeite op, daar deze stof niet zo'n intensieve werking
heeft als het naphthylazijnzuur, intussen zijn er ook gevallen, waarin het
indolylazijnzuur minder goede resultaten geeft dan het naphthylazijnzuur. Wanneer het resultaat van de toepassing van de eerstgenoemde
stof niet aan de verwachtingen voldoet, is het daarom aan te bevelen
een proef met naphthylazijnzuur te nemen.
3e. H e t m a k e n d e r o p l o s s i n g e n
Het maken van de oplossingen biedt geen grote moeilijkheden, vooral
niet wanneer men van tabletten gebruik m a a k t . Men neemt daarvoor
een fles van donker gekleurd glas, liefst bruin, met een inhoud van
1 liter. Een fles met ingeslepen stop is het meest geschikt. De fles wordt
met water gevuld, waarna men het vereiste aantal tabletten er in werpt.
Voor een oplossing van 50 mg per liter gebruikt men dus één tablet, dat
50 mg groeistof bevat. De fles wordt gesloten en vervolgens enkele
minuten krachtig geschud, waarmede de oplossing gereed is. Het bezinksel, dat zich na enige tijd op de bodem van de fles afzet wanneer
men deze laat staan, bestaat uit de vulstof, die voor de tabletten werd
gebruikt. Het isdus geen teken van het onwerkzaam zijn van de groeistof.
Het oplossen van de groeistof in kristalvorm is iets lastiger, daar dit niet
gemakkelijk geschiedt in water. De vereiste hoeveelheid groeistof wordt
eerst opgelost in enkele kubieke centimeters brandspiritus, vervolgens
voegt men al schuddend het water toe. Op deze wijze k a n men gemakkelijk een voorraadsoplossing maken, waaruit men door verdunning met
•water de gebruiksoplossingen kan maken. Een 0.1 %-ige oplossing ver-
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krijgt men door i gram groeistof op te lossen in 50 cc brandspiritus en
hieraan leidingwater toe te voegen tot 1liter. Elke cc van deze voorraadsoplossing bevat dus 10 mg groeistof. Voor een gebruiksoplossing van
50 mg per liter neemt men 5 cc van de voorraadsoplossing en voegt
daaraan leidingwater toe tot 1 liter.
Groeistoffen worden onder invloed van het licht omgezet in onwerkzame verbindingen. Wanneer de oplossingen niet direct worden gebruikt,
dienen ze daarom op een donkere koele plaats te worden opgeborgen.
Zij blijven dan maandenlang goed. Wanneer men in twijfel verkeert over
de werkzaamheid v a n een oplossing, die reeds lange tijd heeft gestaan,
doet men het best h a a r weg te werpen en een verse oplossing te maken.
Gebruikte oplossingen kunnen, mits zij niet verontreinigd of sterk
gekleurd zijn, of onaangenaam rieken, nogmaals (doch spoedig) gebruikt
worden. Dergelijke oplossingen hebben echter het nadeel, d a t men hun
concentratie niet nauwkeurig kent.
4e* D e b e h a n d e l i n g d e r s t e k k e n
De opzuigmethode. De eigenlijke behandeling der stekken, die op de
gebruikelijke wijze gereed zijn gemaakt, is vrij eenvoudig. Enkele van de
onderste bladeren worden gemakshalve verwijderd, waarna men d e
stekken opbost met een raffiabandje. De ondereinden der stekken moeten
gelijk staan. Vervolgens plaatst men de stekken in een bakje, waarin
zoveel groeistofoplossing is gebracht, d a t de stekken er voor ongeveer
3 cm instaan. Het gebruik van grotere hoeveelheden groeistofoplossing
is dikwijls nadelig, bovendien oneconomisch. Bladeren, die in de oplossing
hebben gestaan, vertonen een vrij sterke neiging tot rotting na het
uitzetten.
Algemene voorschriften voor de concentratie en de opzuigtijd zijn niet
te geven. Het is echter nuttig om zich ter oriëntatie van de reeds door
anderen gemaakte ervaringen op de hoogte te stellen. Men raadplege
bijv. Mededeling N°. 25 van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst, geschreven
door VAN DER L E K en Mej. K R I J T H E ; hierin zijn vele gegevens bijeengebracht. Aan deze publicatie ontlenen wij het volgende, op dit p u n t
betrekking hebbende gedeelte:
„De optimale dosis (d.w.z. de hoeveelheid opgenomen groeistof, waarbij
de gunstigste werking wordt verkregen) loopt voor de verschillende
stekken zeer sterk uiteen en zij kan voor een bepaalde soort nog weer
sterk variëeren, al naar gelang v a n den tijd van het jaar, waarin stek
gesneden wordt, den toestand, waarin de moederplant verkeert, het type
v a n stek d a t men kiest, bijv. in stukken verdeelde lange scheuten of
korte zijscheutjes, apicale of basale deelen van langscheuten, enz. Bovendien toonden onze proeven, waarbij wij juist aan deze vraag meer aandacht besteedden dan de meeste andere onderzoekers, d a t het bij de
behandeling niet alleen een kwestie van dosis is, maar ook hoe deze bereikt
wordt. Wij hebben er treffende voorbeelden van gezien, dat het een groot
verschil k a n maken of een zekere hoeveelheid groeistof in een betrekkelijk
korten of in een langen tijd wordt opgenomen
In het algemeen
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kregen wij wel den indruk, d a t het geen aanbeveling verdient den
opzuigtijd al te lang te nemen."
Voor de practijk is waarschijnlijk wel de beste wijze van handelen die,
waarbij men de stekken 18 à 24 uur in de oplossing laat staan (de nacht
over) en ze de volgende dag uitzet. Men dient nu en dan t e controleren
of de stekken nog alle met de ondereinden in de oplossing staan, hetgeen
bij gebruik van een glazen bakje niet moeilijk is.
Na de behandeling worden de stekken op de normale wijze uitgezet.
Sommigen raden aan de stekken eerst in zuiver leidingwater af te spoelen,
doch noodzakelijk is dit zeker niet.
De poedermethode. De poedermethode, die door GRACE (1937) werd
bedacht, is lang niet zo bewerkelijk als de opzuigmethode. Zij is daardoor
veel aantrekkelijke? voor de practische kweker. Bij deze methode wordt
de groeistof in kristallijne vorm, uiterst fijn verdeeld in een poedervormige draagstof — waarvoor meestal talk en ook wel houtskoolpoeder
wordt gebruikt — toegediend. Het bezwaar is echter, d a t men de dosering niet in de hand heeft, omdat men niet weet hoeveel groeistof uit
het poeder wordt opgenomen. Bovendien kan men de poedermengsels
heel moeilijk ,.verdunnen".
De poeders worden in bepaalde concentraties in de handel gebracht
door verschillende firma's. Wanneer men een groeistofpoeder in een
andere concentratie dan de normaal verkochte nodig heeft, kan men
deze — mits in niet te kleine hoeveelheden — bij de leveranciers van
groeistofpoeders bestellen.
De stekken worden als gebruikelijk gesneden. Daar de behandeling
zeer kort duurt, wordt zij het best bij het zetten der stekken uitgevoerd.
Dit voorkomt ook groeistofverlies. Men heeft daarvoor nodig een bakje
met water en een klein buisje, waarin de benodigde hoeveelheid groeistofpoeder is gebracht. (Het is n.1. niet raadzaam de stekken in de voorraadsbus te steken). Elke stek wordt nu eerst met het ondereinde in het water
gedoopt, zodat dit goed wordt bevochtigd en vervolgens in het bakje met
het groeistofpoeder, zó dat het onderste i / 2 à 2 cm lange gedeelte met
het poeder wordt bedekt. De overtollige hoeveelheid poeder wordt door
aftikken op de rand van het bakje verwijderd, waarna de stek wordt,
ingezet. Dit moet met enige zorg gebeuren, daar anders het poeder van
de basis van de stek, waardoor de groeistof moet worden opgenomen,
wordt weggeschoven. Men m a a k t daarom eerst op de bestemde plaats
een gaatje, bijv. met de wijsvinger, plaatst daarin de stek en drukt dan
het steksubstraat aan.
Hoewel de poedermethode veel gemakkelijker is uit te voeren dan de
opzuigmethode, verdient de laatste door de mogelijkheid van nauwkeurige dosering stellig de voorkeur in de gevallen waarin men slechts
weinig uiteenlopende soorten stekken heeft te behandelen.
Zoals reeds eerder werd vermeld, is de wortelvorming behalve van
groeihormoon ook afhankelijk van de aanwezigheid van andere stoffen,
zoals thiamine (vitamine Bj). Stekken, die te weinig thiamine bevatten,
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bewo/telen soms aanzienlijk beter na toediening van deze stof, zie
pag. 306. HITCHCOCK en ZIMMERMANN .'1941) begoten de stekbedden mei
een thiamineoplosstng en verkregen daarmede in dergelijke gevallen
goede resultaten.
5e. H e t s t e k m e d i u m
Veel aandacht heeft men geschonken aan de hoedanigheid v a n het
medium, waarin de stekken worden geplaatst. De belangrijkste eisen
waaraan dit heeft te voldoen zijn:
het moet voor een goede luchttoevoer aan de stekbases zeer poreus
zijn,
het moet voldoende waterhoudend zijn, doch niet int e sterke mate,
daar hierdoor de wortelvorming belemmerd en de callusvorming
bevorderd wordt.
Hieruit volgt, d a t grond met eenhoog kleigehalte het minst, zandgrond
en veengrond het best geschikt zijn als stekmedium.
W a a r deze niet ter beschikking staan, dient men duseen „ k u n s t m a t i g "
stekbed te maken. De aard daarvan moet aangepast zijn aan de plantensoort, waarvan de stekken worden gesneden. Men m a a k t gebruik v a n
zand, turfstrooisel, zand-turfstrooisel-mengsels, veenmos, etc.
Het spreekt wel vanzelf, dat fijn zand onbruikbaar is, daar de korrels
hiervan te dicht op elkaar zijn gepakt en dusweinig lucht laten passeren.
Alleen grof, scherp zand met een voldoende watercapaciteit ( ± 60 % )
komt in aanmerking. De chemische samenstelling van zand k a n zeer
verschillen, al naar de herkomst. Men heeft geconstateerd, d a t dit van
invloed kan zijn op de beworteling der stekken. H e t zand moet voor het
gebruik goed worden gewassen door het zolang met water om te roeren,
d a t het bovenstaande water niet meer troebel wordt.
Zand heeft twee belangrijke nadelen : het bevat vrijwel geen voedingsstoffen en het bemoeilijkt door zijn gewicht het intacthouden der wortels
bij het verplanten, hetgeen nog wordt geaccentueerd door het feit, d a t
de in zand gegroeide wortels brozer zijn. Het eerste bezwaar zou ondervangen kunnen worden door toediening v a n een geschikte kunstmestoplossing, wanneer de wortelontwikkeling eenmaal voldoende op gang
is gekomen.
Turfstrooisel is door zijn lage pH niet voor alle steksoorten geschikt;
daarentegen bevat het natuurlijke groeistoffen, die op vele stekken een
zeer gunstige invloed uitoefenen. Men heeft velerlei mengsels v a n turfstrooisel en zand beproefd om de goede eigenschappen v a n beide t e
verenigen. Veel wordt gebruikt een mengsel v a n gelijke delen zand en
fijngemaakt turfstrooisel. De wortels kunnen zich hierin meestal zeer
goed ontwikkelen.
Veenmos wordt hoofdzakelijk in bijzondere gevallen gebruikt, bijv. bij
het stekken v a n blueberry. Soms ookwordt het vermengd met zand ;m e t
dergelijke mengsels heeft men o.a. behoorlijke resultaten bereikt met
stekken van noten.
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6e. M e t h o d e n v a n s t e k k e n
Al naar de aard van het afgesneden materiaal m a a k t men onderscheid
tussen :scheutstek, blad-okselknop-stek, houtstek, oogstek en wortèlstek.
De scheutstek. De stekken worden gesneden, wanneer de lengtegroei
haar einde begint te naderen. De stengels zijn dan half uitgerijpt, hetgeen
de ervaren kweker aan de m a t e van buigbaarheid kan Constateren. Deze
test is niet te beschrijven, zij moet door ervaring worden geleerd. Verschillende kwekers hebben hiervoor een sterk ontwikkeld gevoel, terwijl
andere het nooit goed leren. In principe lijkt het mogelijk het juiste
stadium met behulp van een eenvoudig apparaatje te bepalen. De uitvoering stuit echter op de moeilijkheid, dat men te maken heeft met
stengels van verschillende dikte.
Hoewel het bij de meeste gewassen betrekkelijk weinig u i t m a a k t of
men vlak onder een knop of ergens in een internodium afsnijdt, verdient
het eerste de voorkeur in verband met de geringe kans op rotting. De
meest geschikte lengte is ongeveer 10 cm. De bladeren aan de benedenhelft van de stek worden afgesneden met het oog op het gemakkelijke
insteken en ter voorkoming van rotting. De veel gebruikelijke inkorting
der overige bladeren verdient geen aanbeveling, omdat zij belangrijke
stoffen voor de wortelvorming produceren (thiamine, nicotinezuur, e t c ) .
Te groot vochtverlies moet liefst op een andere wijze worden tegengegaan,
n.1. door de bak, waarin gestekt wordt, zoveel mogelijk gesloten te houden, door regelmatig doch weinig broezen en door schermen met kaasdoek, schermmatten e. d. De luchttemperatuur in de b a k dient zoveel
mogelijk beneden de 25 0 C. gehouden te worden. Schimmelontwikkeling,
die bij scheutstekken soms ernstige last en schade kan veroorzaken, kan
door luchten en de genoemde temperatuursbeperking goed worden
tegengegaan. Al naar de plantensoort wordt gestekt in scherp zand,
fijngemaakt turfstrooisel, fijngehakt veenmos, turf-zandmengsels, veenmos-zandmengsels, etc. Meestal voldoet een mengsel van gelijke delen
scherp zand en turfstrooisel zeer goed. Alleen voor blueberry verdient het
steeds aanbeveling te stekken in vochtig (niet druipnat) veenmos. De
stekken worden slechts zover in het substraat gestoken, d a t zij niet
omvallen. Sommige kwekers plaatsen de stekken bij voorkeur iets schuin,
andere bij voorkeur rechtop. Het is gebleken, dat dit zeer weinig of niets
uitmaakt. De onderlinge afstand der stekken is uiteraard afhankelijk
van de grootte der bladeren. Men neme die in ieder geval niet t e klein,
zowel met het oog op de functie der bladeren als op het gevaar van
schimmelaantasting. Wanneer het bewortelingsproces eenmaal goed aan
de gang is, kan het, vooral bij het stekken in zand, nuttig zijn een enkele
maal een geringe hoeveelheid van een voedingsoplossing toe te dienen.
Bij het controleren van de beworteling moet steeds rekening worden
gehouden met de teerheid der worteltjes. Een gezond lijkende stek mag
nooit zonder meer worden uitgetrokken; het wortelstelsel moet door het
ondersteken van een hand worden beschermd. Soms worden de bewortelde stekken nog in hetzelfde najaar uitgeplant op een kweekbed of
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meteen op h u n definitieve plaats. Wanneer de stekken in het stekbed
niet te dicht staan, zal men er meestal goed aan doen met het uitplanten
te wachten tot het voorjaar. De plantjes zijn dan sterker en hebben dan
ook een groter wortelstelsel, d a t gemakkelijker verder groeit. Dikke
stekken bewortelen meestal het best en geven de zwaarste planten;
wanneer de omstandigheden het toelaten snijde men daarom zoveel
mogelijk het stek van dikke stengels. Een krachtige plant wordt niet
gemakkelijk ingehaald door een zwakke. Wanneer men jonge planten
voor de handel kweekt, dient men hieraan te denken.
De blad-okselknop-stek.
Een bijzondere vorm van scheutstek is de
Mad-okselknop-stek, waarover reeds een en ander werd medegedeeld.
Het stengelgedeelte van deze stekken is uiteraard zeer klein, terwijl
het bladoppervlak naar verhouding enorm groot is. Dit voordeel wordt
enigszins verkleind door het feit, d a t met het eventuele afsterven van
het blad het gehele bladoppervlak verloren is gegaan. Bij het snijden
van deze stekken dient men daarom nauwkeurig te letten op de gezondheidstoestand van het blad. In tegenstelling tot de scheutstek dienen
deze stekken gesneden te worden wanneer de bladeren nog niet geheel
volgroeid zijn. De stekken vereisen weinig ruimte; deze is afhankelijk
van de grootte van het blad. Zij worden slechts zo diep gezet, d a t zij niet
omvallen, d.w.z. ± 3/4 cm; door het blad iets schuin te zetten, kan de
nieuwe scheut meteen recht omhoog groeien. Meer nog d a n bij de scheutstekken dient tegen vochtverlies te worden gewaakt. Bij een doelmatige
behandeling levert deze methode echter geen bijzondere moeilijkheden
op. Zij kan worden toegepast bij appel, peer, pruim en kers in het jeugdstadium, voorts bijv. bij bessen, bramen, etc.
Het verband tussen okselknop en blad moet voldoende zijn; hoewel
het a a n t e bevelen is zo weinig mogelijk stengelweefsel mee af t e snijden,
mag dit toch niet worden overdreven.
De houtstek. Deze methode v a n stekken is de eenvoudigste, daar het
stek gesneden wordt wanneer de stengels geheel uitgerijpt zijn, doch voor
het opnieuw uitlopen. De meest geschikte lengte is 15 tot 25 cm; evenals
bij scheutstek wordt afgesneden vlak onder een knop.
Indien de stengeltoppen niet goed uitgerijpt zijn, snijdt men deze af
t o t op het uitgerijpte hout, vlak boven een knop (bij druif iets boven een
knop in verband met het gevaar voor indrogen). De stekken kunnen,
wanneer het gemakkelijk bewortelende gewassen betreft, meteen in de
volle grond worden gestoken, op definitieve afstand of op bedden van
120 cm breed, op 20 bij 20 cm. De stekken worden dan n a een jaar
opgenomen en te bestemder plaatse uitgezet. Dit geldt bijv. voor rode
en zwarte aalbes, kruisbes, kwee en de pruimenonderstam Mariana.
Vereisen de stekken meer aandacht, dan worden zij gebundeld en koel
doch vorstvrij opgekuild, bijv. in kistjes m e t vochtig turfstrooisel of
zaagsel. Dikwijls vindt er gedurende deze bewaringsperiode een vrij
aanzienlijker callusontwikkeling plaats. De stekken moeten in het stek-
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bed worden gezet vóór dat de knoppen uitlopen, d.w.z. de wortelvorming
moet zover mogelijk gevorderd zijn, voordat de daarvoor nodige bouwstoffen voor de stengelgroei verbruikt kunnen worden. Om deze reden
verdient het, bij niet gemakkelijk bewortelende stekken, aanbeveling
om bodemverwarming toe te passen, terwijl de luchttemperatuur zo laag
mogelijk wordt gehouden. Men bereikt hiermede, dat de wortelontwikkeling bevorderd, doch de stengelgroei afgeremd wordt. Wanneer de
stekken daartoe voldoende zijn beworteld, worden zij op kweekbedden
uitgezet, om in het volgend seizoen op hun definitieve plaats te worden
geplant.
De oogstek. Een bijzondere vorm van houtstek is de oogstek, die vooral
bij druiven doch ook wel bij bessen wordt toegepast. De stekken dragen
slechts één k n o p ; zij worden zodanig gemeten, d a t aan weerszijden van
de knop een internodium stek van ongeveer z 1/2 cm overblijft. In de
regel worden de stekken niet recht, doch schuin afgesneden. Naar onze
mening berust dit op een door het gebruik geheiligde gewoonte; een
bijzondere betekenis kan men er niet aan toekennen.
De stekken worden horizontaal in potjes of houten bakjes met grof
zand geplaatst, zó dat de knoppen niet met zand bedekt worden. Men
gebruikt bij voorkeur zand om het gevaar voor rotting zo veel mogelijk
t e beperken. Wanneer de stekken voldoende wortel hebben gevormd
worden zij verplant in potten van 15 cm, gevuld met vruchtbare grond.
De temperatuur van kas of bak, waarin de oogstekken worden geplaatst,
dient ongeveer 25° C. te bedragen. De jonge planten worden ongeveer
half Augustus op definitieve standplaats uitgezet.
De wortelstek. De vermenigvuldiging door middel van wortelstek
berust op veel omvattender processen dan bij scheut- of houtstek, daar
behalve wortels ook adventieve scheuten gevormd moeten worden. Het
vermogen daartoe is niet bij alle planten even groot, hetgeen wel blijkt
uit het verschil in de vorming van wortelopslag. De beste resultaten zijn
dan ook met deze methode te verkrijgen bij die gewassen, waarbij deze
eigenschap op hinderlijke wijze tot uiting komt, bijv. bij sommige pruimenvariëteiten en -onderstammen, frambozen, en bramen.
De voor het stekken benodigde wortels worden in het late najaar,
vóór het uitlopen der planten, opgegraven. Wortels ter dikte v a n een
potlood zijn het meest geschikt, hoewel ook iets dunnere gebruikt
kunnen worden. De hieruit gesneden 5 à 10 cm lange stukken, worden
opgebost en ingekuild in vochtig zaagsel, turfstrooisel, zand of iets
dergelijks. Men dient er bij het opbossen op te letten, d a t de basiseinden
alle aan dezelfde k a n t v a n de bos komen daar er anders bij het uitzetten
moeilijkheden ontstaan. Men bedenke, dat aan de basiseinden de stengelknoppen worden gevormd.
De stekken worden zover in het zand gestoken, dat de basiseinden
(de knoppen) juist nog vrij blijven. Ze moeten stevig, doch niet te vast
worden aangedrukt. Wanneer een bed geheel gevuld is, wordt een lichte
grondbedekking tegen uitdroging aangebracht.
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Aangezien de stengelknoppen eerder worden gevormd dan de wortel
kan het percentage uitvallers bij sommige planten vrij hoog zijn. Waarschijnlijk berust dit verschijnsel op de geringe voorraad aan bepaalde,
voor de wortelvorming nodige hormonen. Door de gevormde scheuten
zo vroeg als dit mogelijk is als scheutstek te gebruiken kan soms veel
worden gered. Het is duidelijk, dat men dan eigenlijk niet meer van
wortelstekken k a n spreken. De behandeling verschilt dan principieel
niet van de methode van STOUTEMYER. Evenals dit bij scheut- en houtstekken het geval is, neemt het bewortelingsvermogen bij wortelstekken
met het ouder worden van de plant af. Jonge zaailingen v a n appel, peer,
kers, etc. kunnen goed door middel van wortelstek worden vermenigvuldigd, doch reeds na enkele jaren kan deze methode niet meer worden
toegepast.
3. H e t a f l e g g e n
Wanneer de beworteling van stekken absoluut onvoldoende is, moet
men zijn toevlucht nemen tot het afleggen. Hierbij blijft de toekomstige
jonge plant aan de moederplant bevestigd, t o t d a t zij voldoende wortels
of wortelbeginsels heeft gevormd. Men heeft hiervan verschillende wijzen
van uitvoering ontwikkeld, waarvan wij hier de volgende zullen behandelen: het afleggen van neergebogen stengeltoppen ; het afleggen op
pollen of stoelen; het afleggen in voren van geheel neergebogen takken
en het marcotteren.
Ie. H e t a f l e g g e n v a n n e e r g e b o g e n s t e n g e l t o p p e n
De eerste methode wordt dikwijls toegepast bij bramen en andere
planten met een overeenkomstige groeiwijze, welker afhangende takken
van nature reeds bewortelen op de plaats waar zij met de grond in contact
komen. Het aanaarden op deze plaatsen dient eigenlijk meer om de
stengel in positie te houden dan wel om de bewortelingsomstandigheden
t e verbeteren. Soms snijdt men de takken aan de onderzijde van de bocht
iets in, om de beworteling te bespoedigen. In het najaar worden de jonge,
bewortelde planten v a n de moederplant afgenomen en op de bestemde
plaats uitgezet.
2 e . H e t a f l e g g e n o p p o l l e n of s t o e l e n is eveneens een zeer
eenvoudige methode. Deze wordt dikwijls toegepast bij verschillende
appel- en alle kwee-onderstammen; voorts bij kruisbessen en aalbessen.
De moederplant wordt, als zij tot voldoende ontwikkeling is gekomen,
in de winter tot de grond ingesnoeid. Wanneer zij in het voorjaar opnieuw
gaat uitlopen, wordt zij een weinig aangeaard. Dit eerste aanaarden is
van grote betekenis, o m d a t de scheuten van meet af aan geëtioleerd
moeten worden. Later wordt regelmatig aangeaard, doch de scheuten
mogen niet meer geheel bedekt worden, daar dit de groei te sterk belemmerd. Een gedeelte van 10 à 15 cm moet steeds boven de grond blijven.
Het is van belang dat de grond poreus en goed vochthoudend is, want
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een zo goed mogelijke luchtverversing en een hoge luchtvochtigheid zijn
v a n het grootste belang voor de wortelvorming. De grond mag dus ook
niet uitdrogen; in een droog groeiseizoen moet d a n ook meer worden
aangeaard dan onder normale omstandigheden. LANGE (1942) vond, d a t
bij de meeste appelonderstammen de wortelprimordia werden aangelegd
vanaf Mei of begin J u n i tot ongeveer midden Juli. De temperatuur is
gedurende die periode in het algemeen hoog genoeg, doch de bodemvochtigheid vormt dikwijls de beperkende factor voor de wôrtelontwikkeling. Door doelmatig aanaarden kan hierin aanzienlijke verbetering
worden gebracht.
In het najaar, na de bladval, of in het volgende najaar worden de al
dan niet bewortelde scheuten afgenomen, gesorteerd op dikte en op rijen
uitgezet of voor handentingen gebruikt. Ook de niet bewortelde scheuten
worden uitgezet (voor handverdelingen zijn zij niet zo geschikt), want
in de meeste gevallen hebben zij toch wel wortelprimordia gevormd,
althans in het geëtioleerde gedeelte. Wanneer de jonge planten in het
najaar worden afgenomen verdient het aanbeveling de moederplanten
door een afdekking te beschermen tegen ongunstige weersinvloeden als
vorst en zonneschijn, waarvan zij soms zeer veel te lijden kunnen hebben.
Bij het afleggen van kwee-typen is het raadzaam de bewortelde
scheuten in het najaar af te nemen, daar verschillende onderzoekers
(bijv. T U K E Y en

B R A X , 1934; Mej.

MODLIBOWSKA en

F I E L D , 1942)

hebben waargenomen, dat afgeoogste" kwee-pollen veel sterker aan
vorstschade zijn blootgesteld. In het volgend najaar wordt de moederplant, zo nodig, weer opnieuw aangeaard. Als de scheutproductie achteruit gaat lopen, verdient het aanbeveling de planten een jaar weer op
kracht te doen komen, door hen ongestoord te doen groeien. Deze m a a t regel is dan noodzakelijk van het uitgeputte wortelstelsel weer tot voldoende groei en activiteit te doen komen. De moederplanten worden
op minstens 50 cm uit elkaar geplant, terwijl de rij-afstand niet kleiner
dient te zijn dan 1 m.
3e. H e t a f l e g g e n i n v o r e n v a n g e h e e l n e e r g e b o g e n t a k k e n
Deze derde methode, die vooral door HATTON en medewerkers is ontwikkeld, wordt vrijwel uitsluitend gebruikt bij de vermenigvuldiging
van gestandaardiseerde appel- en pruimenonderstammen. Men begint,
met 1 à 2-jarige middelmatig grote planten in 10 à 15 cm diepe voren
te zetten, die 1 à 1.5 m van elkaar verwijderd zijn. De afstand op de rij
houdt verband met de lengte van de geheel neergebogen takken. Om later
het neerbuigen te vergemakkelijken en de planten zo min mogelijk te
beschadigen worden de boompjes in de richting van de voor schuin
geplant. In het eerste jaar laat men de boompjes gewoon groeien, waarna
ze in het late najaar of in het volgend voorjaar worden neergebogen en
vastgezet met steekpennen of met /-s-vormig gebogen stukken stevig
ijzerdraad. Wanneer het neerbuigen reeds in het najaar plaats vindt,
verdient het aanbeveling de planten zo licht mogelijk met grond te
bedekken, om zon- en vorstschade tegen te gaan. In het volgende voor-
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jaar wordt eventueel nog zoveel grond opgebracht, dat de takken voor
ongeveer i cm zijn bedekt. Later wordt nog enige malen aangeaard,
zodat in de eerste maanden alleen een gedeelte van 10 à 15 cm der
scheuten boven de grond blijft. In het najaar of in het daarop volgende
voorjaar wordt de toegebrachte grond verwijderd, en worden de (al
dan niet) bewortelde scheuten afgenomen. Vindt dit afnemen plaats
in het najaar, dan moeten de moederplanten weer met grond afgedekt
worden, aangezien zij door de voorafgaande levensomstandigheden
teerder zijn dan normaal groeiende bomen. In het volgend voorjaar
begint de cyclus weer opnieuw. H e t verdient aanbeveling om een legger
niet langer dan 2 opeenvolgende jaren te b e n u t t e n ; het is het beste om
elk jaar een .nieuwe legger te nemen, waarvoor een niet te dikke t a k
moet worden gekozen (dikke takken breken gemakkelijk af bij het
neerbuigen). Evenals bij alle andere methoden van afleggen is het nodig
voor een goede structuur en voedingrijkdom van de grond zorg te dragen.
Een ruime bemesting met verteerde koemest, vermenging met turfmolmcompost, etc. zijn hiervoor aangewezen.
4e. H e t m a r c o t t e r e n
Deze methode vindt in de fruitteelt wegens h a a r bewerkelijkheid en gering rendement slechts weinig toepassing. Alleen als het gaat omeen gering
aantal planten kan zij nuttige diensten bewijzen. Een t a k wordt op de
plaats waar men de wortelvorming tot stand wil zien komen, omvangen
door de helften van een overlangs doorgezaagde bloempot, die met ijzerdraad samengehouden worden. De poot, die op doelmatige wijze ondersteund, zodat zij niet kan wegzakken, wordt gevuld met een voedzaam
grondmengsel, d a t voortdurend voldoende vochtig gehouden moet
worden. Ter bevordering van de wortelvorming wordt de t a k wel onder
de pot geringd. Als de beworteling bevredigend is, wordt de t a k met pot
en al van de moederplant afgenomen, waarna zij te bestemder plaats kan
worden geplant.
Het afleggen k a n beschouwd worden als een combinatie van stekken
en scheuren, welke laatste methode bestaat uit het splitsen van een plant
in verschillende bewortelde delen. Hier onder valt het afnemen van
wortelopslag van onderstammen (vooral bij pruimen) van frambozen,
bramen, e t c , v a n stamuitslag bij kwee, hazelaar, pruim, kers, appel, en
het verdelen van struikachtige fruitgewassen als kruisbes en aalbes,
hazelaar, etc.
In de laatste jaren heeft men ook wel de voordelen van afleggen en
stekken gecombineerd, door de aan afleggers gevormde scheuten te
stekken. Door groeistofbehandeling kan het bewortelingspercentage dan
nog aanzienlijk worden opgevoerd.
4. H e t e n t e n
H e t enten, d a t ishet snijden en samenvoegen v a n plantendelen met het
doel deze met elkander te doen vergroeien, neemt in de fruitteelt een zeer
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belangrijke plaats in. In de regel duidt men deze wijze van ongeslachtelijke vermenigvuldiging a a n met de term „veredelen", een erfstuk uit de
tijd toen men nog meende, dat de onderstam, het plantendeel d a t het
wortelstelsel draagt, door het entrijs een veredelende invloed zou ondergaan. Het is te betreuren, dat deze term zo algemeen is ingeburgerd,
want de veredeling van gewassen kan alleen tot stand worden gebracht
door wijzigingen in de erfelijke aanleg, m.a.w. in het chromosomenstelsel,
zoals bij kruising, dus geslachtelijke vermenigvuldiging, kan optreden.
Ie. H e t d o e l v a n h e t e n t e n
Van de verschillende doeleinden, waarvoor men de enting toepast,
noemen wij de volgende:
het vermenigvuldigen van planten, die op andere wijzen niet of
moeilijk vegetatief vermenigvuldigd kunnen worden,
het combineren van stengel- en wortelsystemen, die uitgezocht zijn
om bepaalde eigenschappen, bijv. resistentie tegen ziekten, a a n passing aan bijzondere groeiomstandigheden, stamvorming.
het vervangen van het stengelsysteem van een bepaalde (minder
waardevolle) variëteit door d a t van een andere, om verschillende
redenen hoger gewaardeerde, variëteit.
het kweken van bomen, die op eigen wortel geen goede kroon kunnen
vormen.
het kweken van meer dan één variëteit op één wortelstelsel (meestal
voor experimenten).
het herstel van schade, veroorzaakt door ziekten of vreterij.
het versterken van zwakke bomen,
het voorkomen van de nadelige gevolgen van onverenigbaarheid.
2e. H e t v e r g r o e i e n d e r e n t p a r t n e r s
IK

Het enten berust in feite op de mogelijkheid tot wondheling, de
vergroeiing van de door beide entpartners gevormde calli. Hieruit blijkt
al dadelijk, dat de enting alleen dan goede kansen op succes heeft, w a n neer de entpartners zodanig op elkaar worden geplaatst, d a t hun cambia
zoveel mogelijk met elkaar in contact kunnen treden. H o u d t men m e t
deze omstandigheid geen rekening, dan kan het vergroeiingsproces zo
langzaam verlopen, d a t de ent reeds is afgestorven voordat de vergroeiing tot stand is gekomen. Het is dus van het grootste belang, dat de
wondvlakken zuiver worden gesneden en dat de enten zorgvuldig in de
goede stand worden geplaatst.
Om reeds eerder vermelde redenen is de vergroeiing der entpartners
ook afhankelijk van de physiologische toestand, waarin zij verkeren,
speciaal in verband met de cambiumactiviteit. Zoals we hebben gezien
is deze minimaal in het stadium v a n de diepe rust, d a t gemakkelijk
kenbaar is aan het feit, dat de schil dan niet loslaat. Entingen, die in deze
tijd worden uitgevoerd hebben dan ook vrijwel geen slagingskansen.
Al naar de toe te passen methode dient men dus te enten in de periode
waarin het cambium nog actief is, of waarin het zijn activiteit zeer
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spoedig zal kunnen hervatten. Nu blijkt echter, d a t deze periode niet in
haar geheel benut kan worden, omdat bepaalde, met de lengtegroeiprocessen samenhangende, omstandigheden hierbij storend optreden.
Zo wordt bijv. de vergroeiing van'oculaties in deze tijd meestal onmogelijk gemaakt door de krachtige sapstroom (het oog „verdrinkt") en
waarschijnlijk ook door de grote correlatieve knopremming.
Vermoedelijk zal de laatste factor belangrijker zijn dan de eerstgenoemde.
Wij achten het niet uitgesloten, dat het verdrinken van het oog een gevolg
is van de correlatieve remming.
Bij de entmethoden, waarbij een groot gedeelte van de bebladerde
stengel van de onderstam moet worden verwijderd, levert het entrijs
aanvankelijk geen voedingsstoffen en hormonen aan de onderstam,
waarvan de slapende knoppen gemakkelijk uitlopen onder die omstandigheden, zodat wij ook in deze gevallen het niet vergroeien der entpartners
gedeeltelijk op rekening kunnen schrijven van de correlatieve remming,
die hier wordt teweeggebracht door de uitlopende scheuten aan de
onderstam. Voorts dient men niet te vergeten, dat het entrijs in deze
periode vrij gemakkelijk kan uitdrogen. De beste tijd voor het enten
volgens deze methoden blijkt dan ook te liggen in het stadium, waarin de
activiteit van de onderstam niet of nog nauwelijks hervat is, dus tijdens
de narust en het vroegste begin v a n de lengtegroei. De callusvorming der
beide entpartners kan dan bij het verder toenemen van de onderstamactiviteit zodanig zijn gevorderd, d a t de vergroeiing spoedig haar beslag
vindt. Bij het oculeren zou men van twee perioden gebruik kunnen
maken, nl. van midden April tot midden Mei (oculeren met schietend
oog) en van midden Juli tot midden Augustus (oculeren met slapend oog).
De eerste wijze v a n oculeren is tamelijk riskant en wordt daarom ook
weinig toegepast.
Omtrent het verloop van het vergroeiingsproces kunnen wij hier
slechts enkele opmerkingen maken. Zoals wij reeds vermeldden, berust
de vergroeiing op het in contact komen der door de cambia van beide
entpartners gevormde calli. De callusvorming is in zekere m a t e afhankelijk van de op te vullen ruimte ; wanneer deze groot is, kan het gebeuren
dat zij beëindigd wordt vóór dat de ruimte is opgevuld en d a t er in de
buitenste lagen van het callus een kurkcambium ontstaat. Vergroeiing
is dan natuurlijk uitgesloten. Wanneer de ruimte wel opgevuld kan
worden, blijkt dat de beiderzijdse calli elkaar na verloop van 4 tot
8 weken raken. Omstreeks deze tijd begint er een zekere differentiatie
op te treden in de zone, die correspondeert met het cambium der entpartners: er wordt een meristematisch weefsel gevormd, dat na de vergroeiing der calli de aansluiting der cambia bewerkstelligt doordat het
als cambium gaat fungeren. Dit stadium van de vergroeiing, zoals dat bij
copulaties plaats vindt, valt ongeveer 7 tot 11 weken na de uitvoering
v a n de copulatie.
Bij oculaties is het verloop van het vergroeiingsproces min of meer
afhankelijk van de hoeveelheid xyleem, die met het schildje is medegesneden. Wanneer er nagenoeg geen xyleem aan het schildje is achter-
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gelaten, k o m t de vergroeiing t o t stand door het contact tussen het callus
gevormd door het nog meristematische xyleem van de onderstam en
door het cambium van het schildje. Het oppervlak waarover dit contact
tot stand k o m t is afhankelijk van de kracht, waarmede schildje en
onderstam tegen elkaar worden gedrukt. In hetzelfde seizoen k a n soms
nog vaatbundelweefsel in het samengegroeide callus ontstaan, doch het
komt even vaak voor, dat dit eerst in het volgende voorjaar plaats v i n d t .
3e. H e t o m w i n d e n v a n d e e n t i n g e n
In de meeste gevallen is het noodzakelijk het contact tussen de beide
entpartners te vergroten door de entplaats te omwinden met een geschikt
materiaal. Het traditionele materiaal daarvoor is raffia, doch tegenwoordig beschikt men ook over andere middelen, bijv. rubberbandjes,
isolatieband, e t c . De omwinding met raffia wordt als volgt uitgevoerd :
ent en onderstam worden met duim en wijsvinger van de linkerhand
stevig tegen elkaar gedrukt. Het,begin van het raffiabandje wordt vastgelegd onder de eerste windingen, het einde steekt men door onder de
laatste slag en trekt het dan stevig aan. Bij het omwinden van oculaties
dienen oog en bladsteel uiteraard vrijgelaten te worden. Omwinding is
niet nodig bij spieetenten, waarbij de ent stevig in de spleet in de onderstam wordt geklemd' en bij enten, die met een spijkertje voldoende
kunnen worden vastgezet.
4e.

Afdekmiddelen

Met uitzondering van de oculaties moeten alle enten worden afgedekt
met een materiaal, dat liefst aan alle hierna volgende eisen dient te
voldoen:
het middel moet de wond goed afsluiten (tegen uitdroging, inwatering, windinfectie) ;
het moet snel en overal goed hechten en verstarren (tegen bloeden
en gommen) ;
het mag niet barsten bij koud weer en niet vloeien bij warm weer;
het moet min of meer elastisch zijn (om niet te barsten bij de diktegroei);
het mag geen schadelijke stoffen b e v a t t e n ;
het moet voor schadelijke organismen een afstotende werking
bezitten ;
het moet de onder i t/m 3 genoemde eigenschappen slechts tijdelijk
bezitten.
Een materiaal, dat aan al deze eisen voldoet, heeft men tot nu toe nog
niet kunnen produceren. De tot heden gebruikelijke middelen bevatten
meestal een hoeveelheid hars, waaraan verschillende stoffen worden
toegevoegd om het gestelde ideaal zoveel mogelijk te benaderen. Daarnaast hebben op beperkte schaal ook asphalt-producten toepassing
gevonden. De hars bevattende middelen worden meestal aangeduid met
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de benaming „entwas". Enkele goede recepten laten wij hieronder
volgen:
Koude entwas.
70 delen hars
100 delen gele was
100 delen brandspiritus.
De hars en de was worden samen gesmolten op een waterbad. Als de
smelt voldoende is afgekoeld, doch nog vloeibaar is, wordt de spiritus
erdoor geroerd, waarna de entwas in goed afsluitbare bussen wordt
gedaan, tegen verdamping van de spiritus. Na gebruik moeten de bussen
ook steeds goed afgesloten worden.
Koude entwas voldoet niet goed bij gommende bomen, zoals de Steenvruchtigen en de walnoot. Daarvoor gebruikt men liever warme entwas,
die het nadeel heeft, dat zij voortdurend móet worden opgesmolten.
Enkele recepten zijn:
Warme entwas
a. 1 kg hars
1 kg vet
\ kg raapolie
samensmelten op een waterbad, goed doorroeren en af laten koelen.
b. 1 kg hars
0.2 kg gele was
0.05 1rauwe lijnolie
0.1 kg lampenzwart.
De hars, de was en de lijnolie samen smelten op een waterbad, en het
lampenzwart er door heen roeren.
Tegenwoordig wordt er goede entwas, zowel koude als warme, in de
handel gebracht, zodat men zich de moeite van het zelf bereiden kan
besparen. Alleen wanneer het om grote hoeveelheden gaat is het voordeliger de entwas zelf te fabriceren.
5e. De e n t m e t h o d e n
In de loop der tijden (het enten werd reeds lang voor het begin van
onze jaartelling beoefend) heeft men zeer vele entmethoden bedacht.
Tussen de 16 e en de 19 e eeuw vermeldde elke schrijver van een boek over
fruitteelt tenminste één nieuwe entmethode. Sommige compilatiewerken
over het enten geven uitvoerige inlichtingen over grote aantallen entmethoden, tot een kleme honderd toe, met naam, uitvinder en gewas
waarvoor de methode speciaal geschikt is. Tegenwoordig past men nog
slechts enkele methoden toe die wij hier de revue zullen laten passeren.
Sprenger, Fruitteelt.
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Het oculeren
De meest gebruikelijke entmethode is stellig het oculeren, welke
methode het voordeel heeft van geringe bewerkelijkheid, kleine verwonding, vrij grote kans op succes en geringe kans op verlies van onderstammen-materiaal. Het kleine wondvlak is te danken aan de geringe

Fig. 49. Het oculeren, a. het gesneden oog; b. de T-snede;
c. het geplaatste oog; d. de omwonden oeulatie.

omvang van de ent, een bladknop met een klein stukje schil, het schildje.
Het schildje wordt in de regel min of meer in de vorm van een langgerekte ellips afgesneden en draagt alleen in de omgeving v a n de vaatbundelverbinding van de bladknop (het zieltje) een geringe hoeveelheid
van het jongste xyleem. Sommige kwekers geven er de voorkeur aan om
al het xyleem te verwijderen, doch daarbij kan men gemakkelijk het
zieltje beschadigen. Een oog zonder zieltje vergroeit meestal niet goed
met de onderstam. Bij enige routine leert men al spoedig de juiste diepte,
die van de schildikte afhankelijk is, kennen. De ogen worden gesneden
van bebladerde, pasgevormde scheuten, die hun lengtegroei hebben
beëindigd. Men snijdt alleen ogen van het middengedeelte van de scheut,
daar de onderste knoppen niet krachtig ontwikkeld en de bovenste nog
niet voldoende „gerijpt" zijn.
Voor het oculeren met schietend oog snijdt men het enthout in het
winterseizoen, in ieder geval voor het uitlopen der knoppen; voor het
oculeren met slapend oog worden geschikte bebladerde scheuten gesneden, die hun lengtegroei hebben beëindigd. In het laatste geval
worden de bladschijven afgesneden, zodat de bladstelen behouden
blijven. Deze dienen als handvat bij het plaatsen der ogen, en later kan
men er aan zien, of de oeulatie al dan niet is geslaagd. Wanneer de vergroeiing nl. doorgang vindt, wordt de bladsteel afgestoten, hetgeen
gewoonlijk reeds na ongeveer 14dagen istezien. Treedt ergeen vergroeiing
in, dan verdroogt de bladsteel en blijft dan meestal vrij stevig zitten.
Alvorens het oog te snijden brengt men in de schil van de onderstam,
op ± 10 cm boven de grond, een T-vormige snede aan, waarvan de
verticale snede ongeveer 2 % cm lang is. De slippen worden voorzichtig
losgemaakt (de schil laat los in of vlak bij het cambium), waarna het
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oog — met de knop omhoog gericht — er in wordt geschoven. Zeer
geroutineerde kwekers lichten de-slippen bij het inschuiven van het oog.
Het m a a k t weliswaar betrekkelijk weinig uit of men de T-snede met de
dwarssnede boven of onder maakt, doch wij geven toch de voorkeur a a n
de normale T-snede, omdat de vergroeiingskansen daarbij toch nog wel
iets beter zijn.
Na het plaatsen van het oog wordt de oculatie omwonden met raffia
of een ander geschikt materiaal, waarbij er natuurlijk op gelet wordt,
dat het oog en de bladsteel vrijgehouden worden.
Een enkele maal wordt het oculeren ook toegepast bij oudere bomen,
bijv. bij perziken, die men om de een of andere reden wil omenten. De
bomen worden in de winter diep ingesnoeid, zij vormen dan in het
volgende voorjaar nieuwe scheuten, die men op de gewone wijze in
Augustus kan oculeren met ogen van de gewenste variëteit.
Is de oculatie geslaagd, dan wordt in het volgend voorjaar de onderstam op enige afstand boven het uitlopende oog ingenomen; de jonge
scheut kan dan met raffia tegen de achtergebleven stomp worden aangebonden. Later, wanneer de stand v a n de scheut is gefixeerd, wordt de
stomp verwijderd. Het is in het algemeen aan t e bevelen om de stomp
af t e snijden, wanneer de omstandigheden voor de wondheling gunstig
zijn, d.w.z. wanneer de scheut krachtig groeit. Bij zwakgroeiende variëteiten en in zeer droge perioden verdient het aanbeveling de stomp zo
dicht mogelijk en schuin langs de scheut af te snijden teneinde een snelle
overgroeiing van het wondvlak t e verkrijgen. Een te traag verloop v a n
dit proces kan door de daarmede gepaard gaande complicaties het
afsterven van de plant tot gevolg hebben, nadat deze alle verschijnselen
van onverdraagzaamheid heeft vertoond, hoewel er geen echte onverdraagzaamheid tussen de betreffende partners bestaat.
Een andere methode is de onderstam in het voorjaar volgende op het
oculeren juist boven de oculatie af te snijden en de reeds ontwikkelende
scheut later aan een stokje te binden, dat men naast de plant in de grond
steekt, teneinde het nieuwe lot een rechte groei t e waarborgen.
Het copuleren, en de zgn. Engelse enting
Zowel de copulatie als de Engelse enting zijn zeer geschikt voor het
enten van een onderstam met een entrijs of griffel van dezelfde d i k t e .
Beide methoden kunnen het best worden toegepast bij onderstammen
van maximaal pinkdikte, zodat deze nog in één enkele haal met het mes
kunnen worden doorgesneden.
De onderstam wordt schuin doorgesneden; de lengte v a n de snede is
ongeveer 6 maal zo groot als de dikte van de onderstam. Het snijvlak
m a g niet hol of bol, doch moet zuiver vlak zijn. Het entrijs wordt a a n de
basis van een overeenkomstige snede voorzien, ingekort tot op 2 à 3 ogen,
waarmede de voorbereidingen voor de copulatie zijn voltooid. Het entrijs
wordt op de onderstam geplaatst, waarbij er op gelet wordt, dat de
cambia met elkaar corresponderen en stevig tegen elkaar gedrukt en
omwonden met raffia ; de slagen behoeven niet aaneen te sluiten. Na het

340
omwinden worden de top van het entrijs en de omwinding afgedekt
met entwas.
De copulatie, die dus wel zeer eenvoudig in de uitvoering is, heeft het
bezwaar, d a t de griffel bij het omwinden gemakkelijk verschuift en is
daardoor niet zo geschikt voor het enten van onderstammen vlak bij de
grond. Deze methode is dan ook vrijwel geheel verdrongen door de
Engelse enting, waarbij dit bezwaar is opgeheven. Nadat de onderstam
is afgesneden zoals hierboven aangegeven voor de copulatie, m a a k t men

Fig. 50. De copulatie en de Engelse enting, a. de gewone copulatie;
b. gesneden ent en onderstam; c. de gemaakte Engelse enting.

op ongeveer 1j3 gedeelte van het boveneinde van de wond een spleet van
hoogstens 2 cm diepte. De ent wordt op dezelfde wijze gereedgemaakt.
Vervolgens schuift men beide in elkaar zodat de gemaakte tongen in
elkaar grijpen en de cambia over een zo groot mogelijke lengte in contact
komen. De entplaats wordt met raffia omwonden en met entwas bedekt
zoals bij de copulatie.
Beide methoden worden op grote schaal toegepast in het winterseizoen
bij de zgn. tafel- of kamer-enting. De gereed gemaakte entingen worden
opgekuild en later uitgeplant.
Het verdient aanbeveling de gereedgemaakte hand-entingen enige
tijd met de wortels in water t e zetten, zodat zij beter tegen uitdroging
zijn beschermd.
Hier zij nog vermeld, dat het uit onderzoekingen van de laatste tijd
gebleken is, dat men d e enting met een tussenstam in een enkele behandeling kan voltooien. De boompjes moeten dan gedurende de eerste tijd
wel enigszins geschermd worden bij felle zon.
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6e. O m e n t i n g s - m e t h o d e n
Hoewel enkele van de hierna t e bespreken entmethoden, bijv. de
spleet- en de kroonenting, ook wel worden toegepast voor het verkrijgen
van nieuw plantmateriaal, worden deze in het algemeen toch meer
aangewend bij het omenten van oudere bomen. Men kan hiertoe om
verschillende redenen besluiten : de voorhanden bomen kunnen v a n een
variëteit zijn, die minder gewenste eigenschappen bezit, of die onverenigbaar of slecht stuifmeel produceert; het kan ook voorkomen, d a t
men een nieuwe variëteit in de boomgaard wil brengen, zonder dat er
plaats is voor nieuwe bomen, zodat men genoodzaakt is een aantal der
voorhanden bomen om te enten.
De gebruikelijke methoden kan men in twee groepen indelen, n.1. het
laag en het hoog omenten. Bij de eerste wordt het bestaande stengelsysteem grotendeels verwijderd, bij de laatste blijft dit zoveel mogelijk
intact. Hoewel het laag omenten het voordeel heeft, dat het betrekkelijk
snel en met weinig arbeid kan worden uitgevoerd, heeft het toch een
aantal niet t e onderschatten bezwaren, waarom wij de voorkeur geven
aan het hoog omenten. De belangrijkste dezer bezwaren zijn: i. het d u u r t
lang voordat men weer een flinke, goed producerende boom heeft;
2. er worden veel grotere wonden gemaakt, waardoor de kans op wondinfectie (loodglans!) veel groter is, vooral wanneer men de takken
geruime tijd voor het omenten afzaagt; 3. de bomen hervatten hun
groei later als gevolg van het wegvallen van voedings- en bouwstofbronnen; 4. er blijven in de regel minder saptrekkers staan, hetgeen kan
leiden tot insterving der wortels, bastverbranding, minder goede en
snelle vergroeiing der enten, etc.; 4. de overgroeiing der grote entwonden d u u r t lang. Het enige nadeel, dat verbonden is aan het hoog
omenten is, dat het veel arbeid en tijd vraagt, omdat er een, soms zeer
groot, aantal entingen moeten worden gemaakt.

Fig. 51. Spleetenting. a. de gewone spleetenting met 2 gezette enten;
6. spleten in de onderstam voor de schuine spleetenting.
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Het spieetenten, het kroonenten en de driehoeksenting
Voor het laag omenten past men in de regel het spleet- en het kroonenten
toe; beide methoden kunnen echter ook worden aangewend bij het hoog
omenten. De takken worden afgezaagd op een plaats waar zij ongeveer
8 à i o cm dik zijn; het is beslist af t e keuren om grotere wonden te
maken. In de eerste plaats moet men dan meer enten zetten, doch de

Fig. 52. De kroonenting. a. de bastsnede in de onderstam;*b.de gesneden
griffel; c. de ent klaar voor het omwinden en afdekken met entwas.

Fig- 53-

Het driehoeksenten, a. het toegesneden entrijs; b.de driehoekige
wond in de onderstam; o. de geplaatste ent.

overgroeiing der wonden duurt dan zo lang en brengt zoveel risico's met
zich, d a t het resultaat van de enting meestal niet bijster gunstig is. Men
dient er bovendien aan te denken, dat er voldoende saptrekkers op de
resterende takgedeelten achterblijven. Zijn deze niet voorhanden, dan
kan men slecrTts een gedeelte der takken omenten, om in een volgend
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jaar, wanneer de reeds gemaakte entingen voldoende tot ontwikkeling
zijn gekomen, de rest om te enten. De saptrekkers moeten over het
gehele resterende takkenstelsel verdeeld zijn. Men kan dus niet in het
ene jaar de ene helft en in het andere jaar de andere helft v a n de boom
omenten. Teneinde bij het eigenlijke enten geen hinder t e ondervinden
v a n de op de grond liggende takken, zaagt men deze meestal reeds
geruime tijd van t e voren af. Het is echter niet aan te bevelen dit te doen
in de tijd van de diepe rust, omdat de kans op loodglansinfectie om reeds
eerder uiteengezette redenen dan bijzonder groot is, vooral bij Steenvruchtigen en de vatbare variëteiten der Pitvruchtigen, bijv. Early
Victoria en Clapp's Favorite. In ieder geval moeten dan de wonden bij
het enten worden vernieuwd, zodat de griffels met gezond cambium
in contact kunnen komen.
De ruwste methode is ongetwijfeld het spieetenten, dat in het vroege
voorjaar wordt uitgevoerd, evenals de hierna t e bespreken methoden.
Het is n.1. van belang, dat het enthout nog slapende knoppen heeft. Men
gebruikt griffels met 2 à 4 ogen; aan de onderzijde worden zij wigvornvg
toegesneden, waarbij het n u t t ' g *'s om de snijvlakken zodam'g aan t e
brengen, dat zich in het bovenste gedeelte van deze wig een knop bevindt, zulks met het oog op een snelle vergroeiing. De takstomp wordt
met behulp van een entbeitel gespleten, waarna men de spleet open
houdt met het wigvormige gedeelte van het gereedschap. De ent wordt
nu in de spleet geplaatst, zo d a t de cambia van entrijs en takstomp op
elkaar aansluiten. Na het verwijderen van de entbijtel uit de spleet blijft
de ent daarin vastgeklemd en behoeft dus niet verder t e worden bevestigd. De entwond en het topvlak van het entrijs worden met entwas
afgedekt. In de regel plaatst men twee enten in elke spleet; alleen bij
dunnere takken kan men met een enkele ent volstaan.
Teneinde de gevaren van de spleetwond, dwars door een stomp, te
beperken, m a a k t men de spleten tegenwoordig liever niet meer over het
midden heen, doch op enige afstand d a a r v a n : de „schuine" spleetenting.
Voor het kroonenten worden de t a k k e n op dezelfde wijze afgezaagd als
voor het spieetenten. Deze entmethode kan echter niet zo vroeg worden
toegepast als de laatstgenoemde, omdat het daarvoor noodzakelijk is,
dat de schil loslaat, zoals bij het oculeren. De griffels worden aan hun
basis schuin toegesneden met een enkel wondvlak ;in de regel begint men
de snede tegenover een krachtig oog. In de bast v a n de stomp brengt men
evenveel verticale, ± 3 cm lange sneden aan als men enten wil zetten.
De bastslippen worden gelicht en de gereedgemaakte griffels er tussen
geschoven, waarna de stomp voorzover nodig met raffia wordt omwonden
en afgedekt met entwas. Soms snijdt men het entrijs met een zadeltje,
doch dit is in het algemeen niet aan te bevelen, daar het moeilijk is daarbij
een zuiver vlakke schuine snede te maken.
Een enkele maal past men ook de driehoeksenting toe. Deze methode is
nogal moeilijk goed uit te voeren en vergt daarom veel routine. Men heeft
wel getracht om dit bezwaar te ondervangen door het gebruik van speciaal
daarvoor ontworpen gereedschappen, doch tot nu toe voldoen deze niet.
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De methode ontleent haar naam aan de driehoekige uitkeping, die in de
takstomp wordt gemaakt, door middel van twee schuin op elkaar gerichte
sneden. De griffel wordt van overeenkomstige snijvlakken voorzien,
waarna hij precies passend in de wond van de stomp wordt geplaatst,
omwonden met raffia en afgedekt met entwas.
Alle tot dusver genoemde entmethoden kunnen
ook toegepast worden bij het hoog omenten, doch
in de regel zal men zich beperken tot de Engelse
enting en de schuine spleetenting. Aangezien men
bij deze wijze v a n enten nog takgedeelten overhoudt
zonder zijscheuten, bezet men deze door enting
onder de bast ook nog met hout van de nieuwe
variëteit, teneinde zo snel mogelijk weer over een
complete kroon te kunnen beschikken. De griffels
worden hiertoe schuin afgesneden aan hun basis,
doch niet zo schuin als voor een copulatie. Op
de gewenste plaatsen m a a k t men in de t a k k e n van
de om te enten boom iets schuin staande L-vormige
sneden, licht de bastslippen op en schuift de gereedFig. 54. Bastenting
gemaakte enten daarin. Men kan de entplaatsen
voor stekelvarkenting.
omwinden met raffia of ook vastzetten m e t een
spijkertje, waarna op de gewone wijze met entwas wordt afgedekt. Om
het groot aantal enten dat op deze wijze in de boom wordt gezet duidt
men deze entmethode ook wel aan als de „stekelvarkenenting".
7e. D e b r u g e n t i n g
Wanneer een boom of een gesteltak door grote kankerwonden, vreterij
of vorstschade verloren dreigt te gaan en de schade nog niet zulke nadelige
gevolgen heeft gehad dat men gedwongen zou zijn de boom te rooien of
het beschadigde gedeelte t e verwijderen kan hij door toepassing van
brugenting dikwijls gered worden. Ook kan het voorkomen, d a t een
bepaalde onderstam onder de heersende groeiomstandigheden dusdanig
wordt verzwakt of ongunstig wordt beïnvloed, dat overbrenging op een
ander wortelsysteem ten zeerste gewenst is, hetgeen eveneens door
brugenting mogelijk is.
In het eerste geval dient de brugenting om het contact tussen de bastgedeelten boven en beneden de wond weer tot stand te brengen, d a a r
anders het met de gewonde zone corresponderende gedeelte van het
wortelstelsel door een te geringe aanvoer van assimilaten en andere
noodzakelijke bouw- en voedingsstoffen zou afsterven. H e t is niet
bepaald noodzakelijk, doch in de regel wel t e prefereren, om hiervoor
enthout te gebruiken van dezelfde variëteit als v a n het beschadigde deel.
I n ieder geval mogen de groei-eigenschappen van beide niet al te zeer
uiteenlopen. Het zal duidelijk zijn, dat men geen enthout kan gebruiken
van een variëteit, die onverdraagzaam is met die van de t e behandelen
boom.
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De afgestorven bastgedeelten worden voorzichtig weggesneden, zodat
de wondranden overal begrensd worden door levend en gezond cambium
en phloëem. Het blootliggende hout wordt afgedekt met kankerverf of
entwas. Het entrijs wordt op lengte gesneden, d.w.z. ± 10 cm langer
dan het te overbruggen wondvlak, daar de schade het snelst wordt
hersteld, indien de entrijzen in de lengterichting
van het beschadigde stengeldeel worden geplaatst.
Is de wond langer dan het beschikbare enthout,
dan kunnen de enten ook schuin geplaatst worden,
dus van de ene zijkant van de wond naar de andere
zijkant. Men dient dan echter wel rekening te
houden met eventueel voorkomende draaigroei: de
enten moeten zoveel mogelijk in dezelfde richting
als de draaiing worden gezet. Al naar de breedte
van de wond dient men meer bruggen te m a k e n :
voor elke 8 cm één.
Het entrijs wordt aan de bas's en de top (aan
dezelfde kant) schuin toegesneden, en aan de bovenen onderzijde van de wondrand wordt een bastslip
losgemaakt ter breedte van het entrijs, dat met
de gemaakte wondvlakken tegen het xyleem er
onder wordt geschoven. Doordat het entrijs langer
is dan het wondvlak buigt het door de spanning
naar buiten. Men zet het in de entplaatsen met
een spijkertje vast en dekt deze daarna af met
Fig. 55. Verschillende
entwas. Wanneer de wond de wortelhals heeft
methoden van brugbereikt, ent men de bruggen met de onderzijde in
enting. Duidelijkheidseen grote wortel.
halve wordt alleen het
nog niet afgedekte
Indien de noodzakelijkheid zich voordoet om
stadium afgebeeld.
een boom een ander wortelstelsel te geven, plant
men er rondomheen een aantal i-jarige onderstammen van het gewenste
type, voor elke 10 à 12 cm van de stamomtrek één, en ent deze —
wanneer zij voldoende zijn aangeslagen — met hun topeinden in de
stam. Daartoe m a a k t men voor elk een bastslip los met een L-vormige
snede en schuift ze met hun toegesneden einde daaronder. De enten
worden met een spijkertje vastgezet en afgedekt met entwas.
De voor herstel van schade aangebrachte brugentingen groeien na
verloop van tijd samen, waardoor de onderliggende wond geheel wordt
afgedekt. De wondheling komt dus tot stand door kunstmatige en
natuurlijke enting.
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HOOFDSTUK II

DE KEUZE VAN DE GROND EN DE
GRONDBEWERKING
A. DE KEUZE VAN DE GROND
§ i.

D E BETEKENIS VAN D E GROND ALS PRODUCTIEFACTOR

De verschillen in opbrengst tussen de ouderwetse en de moderne
cultuur zullen wél bij weinig takken van landbouw bij gebruik van
hetzelfde gewas in hetzelfde land groter zijn, dan bij de teelt van fruit.
Verschillen in opbrengst heden ten dage van 4000 kg per ha gemiddeld
over het gehele land en 15.000 kg gemiddeld in het intensieve bedrijf
zijn welsprekender dan veel woorden.
De enorme vooruitgang is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een
uitgebreide ziektenbestrijding en aan een doelmatige keuze van variëteiten en onderstammen.
Het is evenwel opmerkelijk, dat de verschillen die men aantreft in de
niet verzorgde boomgaarden ten gevolge van variatie in de natuurlijke
groeifactoren, ook in de best verzorgde bedrijven, hoewel in mindere
mate, nog zijn terug te vinden.
Mentreft bijv. in elk bedrijf percelen of hoeken aan, waar de groei en
de vruchtbaarheid minder goed zijn ondanks de beste zorgen welke
men besteedt. Ook bij vergelijking van bedrijven met een modern
sortiment en goede verzorging kan vaak worden geconstateerd, dat de
bomen op het ene bedrijf enkele jaren ouder lijken dan op het andere,
terwijl ze toch van gelijke leeftijd zijn. Zo kan de groeikracht soms vrij
veel uiteenlopen. Neemt men geen aanmerkelijke verschillen waar
in de gemiddelde grootte der bomen, dan valt het toch vaak op,dat er
verschil bestaat in vruchtbaarheid. Er zijn boomgaarden waar men zich
verbaast over de zeer gelijkmatige groei en waar uitvallers, noch achterblijvers zijn waar te nemen en alle bomen regelmatig produceren. Daartegenover vindt men bedrijven, waar, ondanks goede verzorging, de
aanplant een onregelmatig beeld vertoont.
Deze verschillen zijn niet op te heffen door betere verzorging, maar
worden veroorzaakt door groeifactoren die men in het geheel niet of zeer
moeilijk kan beïnvloeden. Blijven wij binnen onze landsgrenzen dan is
de bodem in verreweg de meeste gevallen de oorzaak. Dit is niet te verwonderen, omdat de samenstelling van de bodem in onsland zeer uiteenlopend kan zijn. Daar degrond deplant van water, zuurstof en voedings-
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zouten voorziet, spreekt het vanzelf, dat variatie in de bodem verschil
in de voeding betekent en mitsdien de groei en vruchtbaarheid wijzigt.
De v a n nature in de bodem optredende verschillen zijn, althans in de
fruitteelt, slechts zeer ten dele door de mens op te heffen. H e t is daarom
dan ook gewenst na te gaan welke bodemgesteldheid het gunstigste is
voor de aanplant v a n een bepaalde fruitsoort. In elk geval moet men
weten welke bodemgesteldheid zo ongunstig is, d a t deze voor de aanplant
v a n fruit moet worden ontraden en zo men hiertoe nog niet wil overgaan
dan is het v a n belang bij de keuze v a n het sortiment t e k u n n e n bepalen
welke variëteiten op bepaalde onderstammen de beste kansen bieden.
Voor het beoordelen en aanwijzen v a n geschikte terreinen voor de'
fruitteelt zal een veldbodemkundige kartering van buitengewoon veel
nut zijn. Hieronder verstaat men het vervaardigen v a n kaarten waarop
de verschillende bodemgesteldheden die bij terreinonderzoek a a n de dag
treden, worden aangeduid.
Bij dit onderzoek bestudeert men het bodemprofiel tot tenminste één
meter diepte en let daarbij op de onveranderlijke of moeilijk t e veranderen eigenschappen van dit profiel, o. a. de gelaagdheid, de zwaarte en
de structuur van deze lagen, de water- en luchtbeweging, de kalktoestand,
enz.
Voor de keuze van de grond voor de aanleg v a n een boomgaard is de
studie v a n de genoemde factoren v a n meer betekenis dan die v a n de
gemakkelijker t e veranderen factor v a n de rijkdom aan voedingsstoffen ;
natuurlijk is de bepaling hiervan voor de juiste bemesting wel degelijk v a n belang.

§ 2.

FACTOREN D I E D E K E U Z E VAN D E GROND BEPALEN

In de vorige paragraaf werd er op gewezen, d a t men bij de beoordeling
v a n de geschiktheid van de grond onderscheid moet maken tussen
veranderlijke en onveranderlijke eigenschappen. De laatste zijn de
belangrijkste en zullen eerst worden besproken.
De o n v e r a n d e r l i j k e of m o e i l i j k t e v e r a n d e r e n f a c t o r e n .
a. D e Topografie van het terrein
In het algemeen wordt de fruitteelt in Nederland uitgeoefend op vlak
terrein m e t uitzondering v a n gebieden in het oosten v a n het land en
in Limburg, waar men fruitteeltbedrijven in het heuvellandschap aantreft. Hoewel in overig Nederland het terrein globaal genomen vlak is,
komen toch vrijwel overal en zelfs op betrekkelijk kleine terreinen
niveauverschillen voor, van decimeters tot enkele meters toe.'
Zowel in het vlakke als in het heuvelachtige terrein zal m e n verstandig
doen de laagstgelegen percelen t e vermijden, in verband m e t het aanzienlijk grotere nachtvorstgevaar. De nachtvorst is een v a n de gevaarlijkste vijanden v a n de fruitteelt. Zij treedt gewoonlijk zeer plaatselijk op
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en dan vooral in komvormige terreinen, terwijl hellingen of hoger gelegen
punten in het terrein meestal gespaard blijven. Een hoogteverschil
v a n enkele decimeters in een vrijwel vlak terrein k a n aanleiding zijn tot
enkele graden temperatuurverschil.
Een tweede euvel v a n laaggelegen terreinen k a n zijn, de slechte ontwatering, daar het water dat uit de omgeving toeloopt vaak moeilijk
te verwijderen is.
b. Het bodemprofiel
Wanneer men een kuil graaft tot zekere diepte — in de boomgaard bij
voorkeur minstens tot aan de het diepst voorkomende wortels — en de
kanten glad afsteekt, is men in de gelegenheid het bodemprofiel te
bestuderen. Bij het bestuderen van profielen zal men bemerken, d a t de
variatie zelfs op korte afstand oneindig groot kan zijn. Bij nadere studie
blijken zij echter klassificeerbaar te zijn door op zekere eigenschappen t e
letten. Zo zal men onderscheid kunnen maken in veen-, klei- en zandprofielen. Dit is echter nog maar een zeer grove onderscheiding. Binnen de
genoemde groepen van profielen kan men weer fijnere onderscheidingen
maken om een onderverdeling tot stand t e brengen. Zo komt m e n tot de
invoering v a n het begrip bodemtype, waaronder m e n dan een grond
verstaat met een, binnen zekere, nader omschreven, grenzen, constant
bodemprofiel. Elke grond, die geclassificeerd wordt, voldoet aan zekere
bodemmorphologische profielkenmerken, die als karakteristiek voor het
onderhavige bodemtype zijn aan t e merken. Twee gronden die gerekend
worden t o t hetzelfde bodemtype te behoren, k u n n e n nog wel in zekere
profieleigenschappen v a n elkaar verschillen, maar voldoen dan toch aan
de meest karakteristieke kenmerken.
Bij de systematische bestudering wordt o. a. aandacht geschonken
aan de volgende kenmerken.
i . De g e l a a g d h e i d v a n h e t p r o f i e l
Deze k a n v a n mechanische aard zijn doordat er lagen van verschillende
zwaarte voorkomen. Men vindt bijv. in kleigronden vaak profielen met
een zware bouwvoor van klei of v a n zware zavel die naar beneden toe
steeds lichter wordt en tenslotte overgaat in zand. H e t komt ook voor,
d a t men over het gehele profiel klei vindt m e t een aanzienlijk zwaardere
horizont op zekere diepte.
Een tweede soort gelaagdheid is v a n physisch-chemische aard en uit
zich in lagen met duidelijk verschillende kleur. Bijna steeds worden
deze kleurverschillen veroorzaakt door onderscheid in humusgehalte of
door verschillend gekleurde ijzerverbindingen. Soms zijn bijv. de bovengenoemde zware kleilagen in een kleiprofiel blauwgrijs ten gevolge v a n
de aanwezigheid v a n gereduceerd ijzer, terwijl boven en onder bruine
kleuren overheersen (ijzerverbindingen in geoxydeerde vorm). In zandgronden k i t t e n ijzerverbindingen soms de zandkorrels aan elkaar en
ontstaan oerlagen.
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Verschillende geologische formaties brengen bijna steeds een gelaagdheid teweeg. Een voorbeeld hiervan is een profiel waarin de jonge zeeklei
gesedimenteerd is op veen.
2. D e w a t e r - e n l u c h t h u i s h o u d i n g
Deze wordt indirect bestudeerd a a n het optreden v a n verschillende
tinten. Ten gevolge v a n het sterk in kleur verschillen v a n ijzerverbindingen, al naar gelang de zuurstofspanning wisselt, k a n men zich een
indruk vormen v a n de m a t e van en eventuele periodiciteit in de aëratie
v a n de bodem. Goed geaëreerde grond is egaal geelbruin of zwartbruin
gekleurd, terwijl een tijdelijke overmaat a a n water, gepaard m e t een
tijdelijk zuurstoftekort, zich uit in bruinevlammen of in ernstige gevallen
in bruine korrelige roest tegen een geelbruine .of in het laatste geval
blauwgrijze achtergrond. Deze kleurverschillen geven aanwijzingen over
de doorlatendheid v a n de grond en over de fluctuaties in de waterspiegel.
3. H e t v o o r k o m e n v a n k a l k e n c o n c r e t i e s
De kwaliteit v a n de grond wordt in Nederland o. a. ook bepaald door
de kalktoestand. Daarom zal men regelmatig door middel v a n zoutzuur
zich vergewissen v a n het voorkomen van kalk. Soms is dit macroscopisch vast te stellen wanneer er schelpen of schelpresten worden
opgemerkt. Ook moet worden gelet op concreties, bijv. van ijzer en
mangaan.
4. De s t r u c t u u r v a n d e g r o n d
Bij profielstudie blijkt, dat allerlei structuurvormen zich voordoen.
Vaak zijn deze karakteristiek voor een bepaald profiel of voor een zekere
laag. Veel voorkomende vormen zijn korrel, prisma-, dobbelsteen-,
amorphe-, kruimel- en platige structuur.
5. De g r o n d w a t e r s p i e g e l
Vanzelfsprekend wordt er aandacht geschonken a a n de diepte waarop
het grondwater wordt aangetroffen. De hoogte en wisseling in de grondwaterstand in verband m e t de a a r d van het profiel geven belangrijke
aanwijzingen wat de geschiktheid v a n de grond voor de groei van 'de
gewassen betreft.
De v e r a n d e r l i j k e f a c t o r e n
Tot de veranderlijke factoren, die in mindere m a t e bepalend zijn voor
de keuze v a n de grond, omdat ze — zo nodig — te verbeteren zijn,
kunnen worden gerekend:
a. D e rijkdom aan plantenvoedende stoffen
Alle minerale stoffen die door de wortel worden opgenomen, kunnen
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tot de plantenvoedende stoffen gerekend worden, bijv. N, P, K, Ca,
Mg, Fe, Mn, S, Cu, B, J , enz.
Het is zeker v a n betekenis, dat men zijn cultuur aanvangt op een
grond waarin deze elementen in voldoende hoeveelheden voorkomen,
al was het alleen al omdat men dan op de bemesting k a n besparen.
Bovendien is het niet altijd zo eenvoudig om een tekort a a n een zeker
element a a n t e vullen. Uiterst kali-arme gronden bijv., die in het gebied
der grote rivieren voorkomen, vertonen de eigenschap dat ze toegediende
kali fixeren, waardoor de plant er niet of moeilijk over kan beschikken.
Toch is sedert de invoering van de kunstmeststoffen en de vermeerdering
v a n de kennis omtrent de aanwending hiervan, het aantal gronden waar
men met succes fruit op k a n kweken zeer sterk toegenomen. Alle v a n
nature arme zandgronden die voldoende vochthoudend zijn, kunnen
t h a n s bij een flinke bemesting voor boomgaarden worden bestemd, vooral
wanneer het humuspercentage S % of meer bedraagt.
Jonge zee- en rivierkleigronden zijn gewoonlijk van nature rijk a a n de
noodzakelijke voedingselementen. Naarmate de gronden ouder zijn,
blijken ze echter armer aan voedingsstoffen. Vooral sommige oude
rivierkleien kunnen zeer arm zijn.
Hoewel ook zandgrond soms zeer a r m kan zijn, is het toch veel gemakkelijker hierop door bemesting voldoende voedingsstoffen ter beschikking van de plant te stellen. De kleigronden kunnen veel meststoffen vastleggen, terwijl de voedingszouten zich hierin veel langzamer
verplaatsen.
b. De zuurgraad van de grond
Vruchtbomen blijken te kunnen groeien bij een zeer verschillende
zuurgraad. De zuurgraad wordt gewoonlijk uitgedrukt in pH-eenheden.
Het blijkt, dat op gronden waar de p H varieert v a n 4 tot 8, vruchtbomen goed groeien. In sommige gevallen laat de groei echter t e wensen
over. Dit moet dan worden toegeschreven a a n nevenoorzaken v a n
chemische of physische aard, die echter wel in verband k u n n e n staan
met een te lage of t e hoge p H . Op lichte, zandige gronden bijv. k a n een
te hoge p H aanleiding geven tot mangaantekort in de plant. Op zure
gronden daarentegen treedt soms een magnesiumtekort a a n de dag.
Bovendien is de structuur van de grond bij een lage p H minder goed,
omdat de juiste kalktoestand ontbreekt. Kalkarme grond heeft meestal
een slechte structuur. Wanneer men deze wil verbeteren door een kalkbemesting stijgt tegelijkertijd de p H .
Uit één en ander volgt, dat men in het algemeen de voorkeur moet
geven a a n een neutrale grond ( p H = 7) of voor zandgrond a a n een licht
zuurmilieu ( p H = 6.5), niet zozeer omdat de lagere of hogere p H als
zodanig schadelijk is, maar omdat hiermede vaak schadelijke nevenverschijnselen gepaard gaan.
Soms kunnen deze laatste worden gecompenseerd door een bemesting,
al naar behoefte met mangaansulfaat, magnesiumsulfaat (of patentkali)
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en kalkmeststoffen. In andere gevallen brengt een alkalische of zuurwerkende meststof baat,bijv.resp. chilisalpeter of zwavelzure a m m o n i a k .
c. De afwateringstoestand
Ongetwijfeld is de waterhuishouding de belangrijkste factor die de
groei v a n fruit bepaalt. Bij een gunstige watervoorziening k a n m e n
vrijwel op elke grond met succes fruit telen.
Het is daarom ook uitermate belangrijk bij de keuze v a n de grond
te letten op de wijze waarop de bodem van water wordt voorzien.
I n veel gevallen heeft men in Nederland vooral in de winter te k a m p e n
met wateroverlast, terwijl in de zomer de waterspiegel soms weer t e
laag is.
E e n gelijkblijvende waterstand is als de beste t e beschouwen, ook al
is deze vrij hoog, bijv. boven de meter op kleigrond of boven 75 cm op
zandgrond. De bomen blijken hiervan weinig hinder t e ondervinden,
daar de beworteling zich aan deze toestand a a n p a s t . Ook de gevreesde
kankerziekte, die men vaak toeschrijft a a n een hoge grondwaterstand,
blijft dan achterwege. Deze treedt veel eerder op bij bomen die groeien op
gronden met een sterk wisselende zomer- en winterwaterstand. Een
goede beheersing van het waterniveau is dus voor een boomgaard een
eerste vereiste. Voor een deel is dit de t a a k van de polderbesturen,
voor een ander deel k a n ook de eigenaar van de grond veel doen om de
omstandigheden zo gunstig mogelijk t e maken, bijv. door drainage,
begreppeling en eventueel onderbemaling.
Er k o m e n in Nederland ook streken voor waar de grond t e droog is.
Wanneer er dan geen middelen zijn om het waterpeil in de omgeving
op te voeren of om door middel van irrigatie in het watertekort te voorzien, moet men dergelijke gronden zonder meer als ongeschikt voor de
fruitteelt kwalificeren.
In gevallen waarbij men alleen in de droogste tijden v a n watertekort
te lijden heeft, k a n men het waterhoudend vermogen v a n . d e grond
vergroten door een voortgezette bemesting m e t organische stof en de
verdamping tegengaan door een regelmatige bewerking v a n de bodem.
Uit een en ander volgt wel, dat de waterhuishouding in sommige
gevallen gunstig is te beïnvloeden, terwijl er ook situaties zijn w a a r a a n
men weinig k a n veranderen.
§ 3.

G E S C H I K T E BODEMTYPEN VOOR D E FRUITTEELT

De kennis omtrent de in Nederland voorkomende b o d e m t y p e n is nog
zeer gebrekkig. In enkele delen van Nederland wordt hiernaar een
onderzoek ingesteld, o a. in de Bommelerwaard, Zuid-Beveland, Tholen,
het Westland, de omgeving v a n Wageningen en de Lijmers.
Na de oprichting van' de „Stichting voor Bodemkartering" in 1945
is een aanvang gemaakt met het systematisch verzamelen van gegevens
en het samenstellen van kaarten waarop de bodemtypes zijn aangegeven.
Deze k a a r t e n zijn echter nog niet beschikbaar. De resultaten v a n het
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onderzoek zullen ongetwijfeld voor de fruitteelt v a n betekenis zijn.
De plaatselijk voorhanden kennis omtrent de mechanische samenstelling
van de bodem, de kalktoestand en de voedselrijkdom is niet voldoende
om daarop een advies omtrent geschiktheid t e kunnen baseren.
Op de verzameling v a n de kennis omtrent de eigenschappen van de
bodemtypen en de verbreiding ervan moet een onderzoek volgen naar de
invloed v a n het bodemtype op de fruitsoorten en -variëteiten. Hiermede
is in Zeeland t h a n s een begin gemaakt. De hieronder volgende bespreking
is voor een deel op dit onderzoek gebaseerd en voor een ander deel op
meningen die daaromtrent verder in den lande bestaan.
Alvorens over t e gaan t o t een bespreking v a n h e t verband tussen
bodemtype en fruit zal hier allereerst een schematisch overzicht worden

Foto i. Grondprofiel op een goed perceel.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I/andb., V. en Voedselv.)

gegeven van in kleigronden voorkomende bodemtypen. Over zandgronden is nog slechts weinig bekend.
De belangrijkste onderverdeling die men k a n aanbrengen is in:
kle'gronden die naar de diepte toe zandiger (lichter) worden;
kleigronden die naar de diepte toe zwaarder worden;
kleigronden v a n één v a n beide voorgaande typen (gewoonlijk het
tweede) waaronder binnen de bewortelingszône veen voorkomt.
De eerste groep k a n m e n verder onderverdelen naar de zwaarte v a n de
(boven)grond en naar de diepte waarop het grove(re) zand optreedt.
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Gewoonlijk gaat een zware bovengrond gepaard m e t een dikke kleilaag
die via zavel pas op grotere diepte overgaat in zand. Een dergelijk
bodemtype treft men gewoonlijk a a n in de jonge zeekleipolders. Het is
te beschouwen als de beste grond voor de teelt v a n appels en peren.
Naarmate de bovengrond zaveliger is, begint de ondergrond gewoonlijk
op geringere diepte zandig te worden. In sommige gevallen komt in een
dergelijk zavelig profiel zand dicht a a n de oppervlakte voor. Gewoonlijk
geeft dit in de zomer aanleiding t o t beschadiging door droogte. Een
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Foto 2. Grondprofiel op een slecht perceel (zand dicht aan de oppervlakte).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)

dergelijk profiel treft men zowel in de rivierklei als in de zeeklei, in oude
en in jonge polders aan.
Een volgende variant van deze groep is het zaveüge profiel, waarin op
bepaalde diepte een zwaardere kleilaag voorkomt. I n sommige gevallen
is dit gunstig. Wanneer de kleilaag niet te zwaar is, kan deze droogteschade voorkomen. In andere gevallen is de kleilaag schadelijk, omdat
deze de waterbeweging k a n belemmeren, waardoor een koude, slempige
bodem ontstaat. ••
De tweede groep gronden is voor de fruitteelt in het algemeen minder
v a n samenstelling dan de eerste, omdat de waterbeweging minder
gunstig is. Vooral de waterdoorlatendheid laat vaak te wensen over.
Sprenger, Fruitteelt.
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De mate waarin de grond naar beneden zwaarder wordt, geeft aanleiding tot een verdere onderverdeling.
Als overgang van de vorige naar deze groep, komen grondenvoor die
gelijkmatiger van samenstelling zijn tot op grotere diepte. Wanneer

Foto 3. Yellow Transparent op goed perceel (zie foto 1).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<and., V. en Voedselv.)

deze gronden uit zware zavel bestaan, zijn ze goed, mits voldoende
ontwaterd.
Als de gronden naar de diepte aanzienlijk zwaarder worden, gaat dit
gewoonlijk gepaard met het optreden van korrelige donkerbruine of
roodbruine roest temidden van een overigens grijs gereduceerde grond.
Somskomt in dezeprofielen eenloodgrijze laag zonder roestvoor,diezeer
taai en stopverfachtig is en laklaag wordt genoemd. Dit moet als zeer
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ongunstig beschouwd worden. De waterbeweging wordt hier geheel
gestremd, terwijl de zuurstof vrijwel ontbreekt.
Wanneer deze grond in brakwater is afgezet, komt hierin ook wel
katteklei voor. Dit is een zeer zure, lichtgeel gevlekte klei waarin geen
plantenwortels kunnen leven. Gelukkig komt een dergelijke laag in de
meeste gevallen op t e grote diepte voor om een schadelijke invloed op
vruchtbomen te kunnen uitoefenen.
In de oude zeekleipolders en ook in de rivierklei tussen de verzande
oude rivierarmen komen deze taaie, koude, kalkarme, ondoorlatende

Foto 4. Yellow Transparent op slecht perceel (zie foto 2).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)

gronden veel voor. Mede door h u n lage ligging zijn ze voor de teelt v a n
de meeste fruitsoorten als ongeschikt te beschouwen.
De derde groep gronden met veen op geringe diepte komt voor in het
westen v a n Nederland. In Zeeland is dit veen zout. Gewoonlijk is de er
boven liggende grond taai en zwaar, waardoor een dergelijk profiel
eveneens als ongunstig moet worden gekarakteriseerd.
Het geheim omtrent de geschiktheid van een grond voor de fruitteelt ligt
in de waterhuishouding. Elke grond die goed vochthoudend is en daarnaast
gemakkelijk en snel het overtollige water tot op voldoende diepte kan afvoeren, is goed te achten voor de teelt van fruit. W a t er in ander opzicht dan
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nog a a n k a n haperen, is bijna steeds t e verhelpen. Mits goed ontwaterd,
zijn de kalkrijke, goed doorlatende gronden m e t een vrij zware bovengrond, variërend v a n 35—50 % afslibbare delen, die naar de diepte
toe zandiger wordt, als de beste voor de fruitteelt t e beschouwen. De
zware bovengrond is rijker a a n allerlei voedingsstoffen en waarborgt een
voldoende vochtvoorziening in de droge tijden, terwijl in de n a t t e periode
het water gemakkelijk k a n wegzakken, omdat het profiel naar de diepte
toe zandiger, dus poreuzer wordt.
Op de lichte zavelgronden m e t een zeer zandige ondergrond k a n de
teelt nog m e t succes worden uitgeoefend wanneer de grondwaterstand
in de zomer niet daalt beneden één meter onder het maaiveld. In de
wintermaanden mag deze ook niet hoger komen, omdat bij een hoge
winterwaterstand de diep liggende wortels afsterven. De boom wortelt
dan in een dunne laag die des zomers te droog kan zijn.
Een niet te lage en in de zomer en winter constante waterstand is voor
deze gronden een eerste vereiste. Ditzelfde geldt ook voor de zandgronden.
Na dit algemene overzicht v a n de voornaamste bodemtypen gaan we
t h a n s over tot de bespreking v a n de eisen die de fruitsoorten stellen
a a n de bodem.
a. Het grote fruit (appel, peer, p r u i m en kers)
1. De a p p e l
De appel eist een vochthoudende, goed doorlatende grond met een
goede structuur. De beste appelcultuur vinden wij op de bovenbeschreven
goede kleigrond. Dit neemt niet weg, dat wij ook op zandgrond, mits
deze voldoende vochthoudend is, een goede teelt kunnen vestigen. In de
jeugd groeien de appels hierop iets sneller dan op kleigrond. De groei
neemt echter spoediger af. Een aanwezigheid van loodzandlagen en oerbanken zal zeer storend werken. Een vrij hoge gelijkmatige waterstand is
hier hoofdvereiste. Een flink percentage aan humus is noodzakelijk om de
vochthoudendheid van de grond t e verhogen en om de t e snelle uitspoeling v a n voedingsstoffen t e voorkomen. Van de lichte zavelgronden
k a n vrijwel hetzelfde worden opgemerkt als v a n de zandgronden. Een
niet t e lage waterstand en een goede humusvoorraad zijn ook hier voorwaarden voor een behoorlijke groei.
Op de kleigronden k a n de waterstand veel lager zijn, maar het is toch
ook gewenst, d a t de winterwaterstand niet t e ver ligt boven de stand
v a n het water in de zomer, omdat anders de in de zomer gevormde
wortels 's winters afsterven. Dit geeft meestal aanleiding t o t kanker.
Hoge winterwaterstanden komen het meest voor op kleigronden die
n a a r de diepte zwaarder worden en in sommige gevallen een geheel
ondoorlatende knik- of laklaag bezitten. Hierop stagneert het water.
I n de zomer verhindert de kniklaag opstijging v a n het water uit de ondergrond. Is het verschil in zwaarte tussen boven- en ondergrond niet t e
groot dan k a n m e n nog wel met succes de sterke variëteiten telen.
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Op de zogenaamde koude, late gronden, die voor de akkerbouw
minder goed zijn, kan nog heel behoorlijk de appelteelt worden beoefend
als hiermede bij de variëteiten- en onderstammenkeuze rekening wordt
gehouden. Men mag echter op de minder doorlatende grond niet dezelfde
resultaten verwachten als op de beter doorlatende gronden. Eerst bij de
aanwezigheid van banken, die in ernstige m a t e de waterafvoer remmen,
moet de aanplant geheel worden ontraden.
Over het onderscheid in resultaat bij de verschillende variëteiten op
diverse grondsoorten is niet veel bekend. In de practijk heerst de mening,
dat Sterappel, Groninger Kroon en Notarisappel op de lichte gronden en
Goudreinette, Glorie v a n Holland en Bramley's Seedling beter op de
zwaardere gronden gedijen. Zwakke groeiers, zoals Manks Codlin,
Perzikrode Zomerappel, Cox's Orange Pippin, kunnen zeer slecht tegen
droogte. Cox's Orange Pippin voldoet uitsluitend op de beste vochthoudende kalkrijke zavel. Wateroverlast k a n deze variëteit in het geheel
niet verdragen, er treedt dan in hevige m a t e kanker op. Ditzelfde geldt
ook voor Yellow Transparent. Op gronden v a n mindere kwaliteit voldoen
de sterkste groeiers het beste, bijv. Bramley's Seedling. W a t de onderstammen betreft k a n volstaan worden met de opmerking,dat EM t y p e I X
op de beste zavelgronden het meeste succes geeft. Voor de blijvende
bomen kan voor de goede gronden gebruik gemaakt worden van de matig
sterke typen I en II behalve voor de zwakste variëteiten en voor de drogere en minder doorlatende gronden van de sterke typen X I I I en X V I .
2. De p e e r
Deze vruchtsoort voldoet over het algemeen beter op een zwaarderegrond d a n de appel. Ook zware gronden met een wat ondoorlatend
profiel kunnen nog wel gebruikt worden voor de teelt v a n peren. Op de
lichte gronden laat de groei op kwee spoedig te wensen over en treedt
vaak chlorose op. Peren hebben spoediger v a n droogte te lijden dan
appels, in het bijzonder peren op kwee-onderstam.
Practijkwaarnemingen in het westen v a n ons land kunnen nogal eens
tot tegenovergestelde conclusies leiden. Zo k a n het gebeuren, dat op
uitstekende kleigrond de groei der peren t e wensen overlaat; er zijn hierbij
dan factoren in het spel die nog niet geheel te overzien zijn.
Als de omstandigheden minder gunstig zijn, zal men af moeten zien
van het gebruik v a n de kwee-onderstam. Peren op kwee voldoen het
beste op goede, vochthoudende, zware zavelgrond. Op zeer zware kleigrond is de zwakke kwee-onderstam minder op zijn plaats.
Peren op wild daarentegen verdragen veel ongunstiger omstandigheden
en kunnen zowel op droge gronden als op zware, slecht ontwaterde
gronden nog redelijke resultaten geven; ze voldoen het beste op middelzware, goed gedraineerde kleigrond.
3. D e p r u i m
In het algemeen is de pruim beter tegen ongunstige groeiomstandigheden bestand dan de andere fruitsoorten. Zo worden hoge grondwater-
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standen goed verdragen, v a n d a a r dat men het v a a k ziet, dat in een
boomgaard de laagst gelegen percelen met pruimen zijn beplant. Tegen
droogte is de pruim minder goed bestand en er zijn fruitkwekers die
menen, dat pruimen op droge grond meer last v a n loodglans hebben dan
op goed vochthoudende grond.
Toch is ook de pruim dankbaar voor een goede ontwatering. Op verscheidene plaatsen k a n worden geconstateerd, dat de stand v a n pruimen
op een ongelijk, laag gelegen perceel op de hogere plaatsen beter is dan
op de nattere, lager gelegen gronden.
4. De k e r s
De kers is de vruchtsoort die v a n alle fruitbomen de hoogste eisen
stelt a a n de physische gesteldheid v a n de bodem. Enerzijds heeft de kers
een grote waterbehoefte, terwijl anderzijds een goede doorluchting v a n
de bodem onmisbaar is voor gezonde groei. De kers verlangt dus een
goed doorlatende en toch vochthoudende grond v a n een goede structuur.
Het is daaraan vermoedelijk toe t e schrijven, dat algemeen wordt aangenomen, dat kersen kalkminnend zijn. Kalk is immers de structuurverbeteraar bij uitnemendheid. Men k a n er daarom beter v a n spreken,
dat de kers een goede bodemstructuur verlangt.
In Limburg, het bij uitstek gunstige kersenland in Nederland, is de
groei zeer goed op de lössgronden met hun prachtige structuur en goede
vochthoudendheid. Toch zijn deze gronden vaak zeer kalkarm. De verzadigingsgraad blijkt soms zelfs gedaald t e zijn tot omstreeks 50. Wanneer
evenwel met kalkarmoede een slechte structuur gepaard gaat, voelt de
'kers zich niet meer thuis en kwijnt. Bij regelmatige wateroverlast treedt
het gevaarlijke gommen op en gaan de bomen dood.
Hieruit volgt wel, dat de kers het beste groeit op een bodem die van
boven naar beneden zandiger wordt of geheel bestaat uit zeer goed doorlatend materiaal, zoals loss. Ondoorlatende, ontkalkte, lager gelegen
gronden, die in de oude kernen v a n de zee- en rivierkleigebieden voorkomen, zijn voor de kersenteelt geheel ongeschikt.
Oude cultuurgronden, bijv. de moorgronden in de Betuwe, vormen een
uitstekende bodem voor de kers. Deze hooggelegen, tot grote diepte zeer
humus- en fosfaatrijke gronden zijn uitstekend geschikt voor de kersenteelt.
H e t enige nadeel v a n deze goede gronden is, dat de bomen, in het
bijzonder de struiken, de eerste jaren zo snel groeien, dat ze daardoor
v a t b a a r d e r worden voor de bacterie-bastziekte, die onder omstandigheden, waarbij de groei te wensen overlaat, veel minder optreedt. Alle
maatregelen die de groei gedurende de eerste 10 jaar bevorderen, moeten
daarom ook achterwege gelaten worden.
b. Het kleine fruit (aal«, kruis« en zwarte bes, framboos)
Al deze fruitsoorten eisen in de eerste plaats een zeer goed vochthoudende grond, daar alle zeer oppervlakkig wortelen. Het beste geschikt
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zijn daarom humusrijke zavelgronden die niet te hoog boven het grondwater liggen, bijv. gemiddeld niet meer dan 80 cm tot 1 m.
Anderzijds is wateroverlast ook zeer schadelijk, vooral kruisbessen
zijn hier zeer gevoelig voor. Als er a a n de waterafvoer iets hapert, waardoor in de winter de wortels gedurende enkele weken in het grondwater
zitten, heeft dit meestal de dood ten gevolge. Zware gronden zijn voor
het kleine fruit in het algemeen af t e raden. Het best voldoet op een
zwaardere grond de kruisbes, mits de doorlatendheid goed is.
Frambozen en zwarte bessen groeien ook goed op humusrijke, vochthoudende zandgrond, zoals blijkt in de omgeving v a n Breda.

§ 4.

D E BODEMMOEHEID

H e t merkwaardige verschijnsel doet zich bij allerlei gewassen voor, dat
op een grond waarop gedurende korter of langer tijd een bepaald gewas
gegroeid heeft, een hernieuwde aanplant van hetzelfde gewas aanzienlijk
minder goede resultaten geeft dan de eerste maal. In de landbouw is
hieruit het stelsel v a n de vruchtopvolging voortgekomen.
In veel gevallen k a n men de minder goede groei bij een regelmatig
terugkerende teelt v a n hetzelfde gewas verklaren door het veelvuldiger
optreden v a n ziekten en plagen, die gelegenheid krijgen zich uit t e
breiden. Dat er ook andere kwesties in het spel kunnen zijn, blijkt
duidelijk bij de fruitteelt.
Wanneer men op een perceel dat beplant geweest is met appels weer
opnieuw appels plant, zal in de meeste gevallen de groei aanzienlijk
minder zijn, soms zelfs zeer slecht. Dit komt duidelijk uit bij vergelijking
met aangrenzende percelen die voor die tijd geen vruchtbomen droegen en
beplant werden met dezelfde soorten en gelijke onderstammen. Het
verschil in groei bleek dan zeer frappant te zijn. Duidelijke ziektesymptomen doen zich echter niet voor. Herhaald onderzoek heeft uitgewezen, dat hierbij geen bekende ziekten of plagen de veel slechtere
groei veroorzaken. Slechts de groeikracht is sterk gereduceerd, waardoor
„kwarrige" bomen ontstaan. Ook een sterke snoei vermag de groei niet
t e prikkelen.
Deze verschijnselen doen zich voor bij alle fruitgewassen v a n het grote
fruit t o t de frambozen en aardbeien toe. Ook bij de onderstammenteelt
is vruchtwisseling geboden om flinke groei t e kunnen houden. Vooral de
appelonderstam E.M.-type I X brengt de moeheidsverschijnselen in
sterke m a t e teweeg.
De practijk meent, d a t men de moeilijkheden na het rooien v a n een
oude boomgaard k a n vermijden door bij een nieuwe aanplant een andere
vruchtsoort t e gebruiken, zo bijv. in een oude appelboomgaard geen
appels maar pruimen of kersen. Men zegt wel: „Geen pitvrucht op pitvrucht en geen steenvrucht op steenvrucht."
Over de oorzaken v a n de bodemmoeheid k a n men slechts gissen. Er
zijn verschillende theorieën.
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Op de dode wortels v a n de gerooide bomen zouden zich levende
organismen ontwikkelen, die óf direct of indirect door middel van
toxinen de wortelgroei van de jonge bomen zouden belemmeren.
Voor deze theorie zou pleiten, dat het door formalinebehandeling v a n
de bodem mogelijk is gebleken in sommige gevallen de moeheidsverschijnselen op t e heffen. Formaline is immers een bodemontsmettingsmiddel.
De wortels van de oude bomen zouden zelf toxinen afscheiden die niet
of weinig schadelijk zijn voor de oude bomen, maar wel voor de jong
geplante.
Uit de sedert lange jaren doorwortelde grond zouden bepaalde
sporeëlementen vrijwel geheel door de oude bomen zijn opgenomen,
waarin ze in omloop bleven. Na verwijdering v a n de oude bomen
zouden de jonge een tekort aan dit element hebben, waardoor de
groei zou stagneren.
Deze theorie komt ons niet waarschijnlijk voor, omdat men de
mindere groei het eerste jaar reeds k a n waarnemen, terwijl men toch
kan aannemen, dat nog een voldoende hoeveelheid van het betreffende
element in de jong geplante bomen als reserve voor de eerste jaren
aanwezig is.
Bewijzen voor één v a n deze theorieën zijn er niet. Men k a n daarom
het beste erkennen, dat men de oorzaken van de bodemmoeheid niet kent.
Men zal er echter bij de vervanging van oude boomgaarden terdege
rekening mee moeten houden.
Het enige jaren telen van andere gewassen (hakvruchten of groenten)
k a n de verschijnselen ten dele verzachten.

B. DE GRONDBEWERKING
§ I.

D E GRONDBEWERKING VÓÓR HET PLANTEN

Wanneer m e n het plan heeft een perceel t e gaan beplanten m e t vruchtbomen moet men zich goed realiseren, dat bodemverbeterende m a a t regelen in veel gevallen na het planten niet meer of slechts zeer moeizaam
uitvoerbaar zijn. Men doet er daarom goed a a n vóór de beplanting alle
maatregelen uit te voeren die de boomgaard ten goede kunnen komen.
De voornaamste maatregelen zijn de volgende.
a. De Egalisatie
Is het t e beplanten perceel oneffen dan dient ernstig een egalisatie t e
worden overwogen. I n veel gevallen zijn de laagste plaatsen op een
ongelijk perceel te nat, omdat daar het water v a n de hogere plaatsen
naar toe trekt. De bomen hebben daar gewoonlijk ernstig v a n te lijden.
Meestal hebben dergelijke percelen een niet al t e beste grond. In sommige gevallen moet men dan ook met egalisatie zeer voorzichtig zijn,
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omdat de grond die voor de egalisatie wordt gebruikt een slechte samenstelling k a n hebben. E r zijn wel gevallen bekend, dat m e n plaatselijk
voorkomende katteklei door egalisatie over het gehele perceel bracht,
wat natuurlijk zeer slechte gevolgen had. Alvorens tot egalisatie t e
besluiten, zal men er daarom goed a a n doen eerst deskundig advies in
te winnen.
Ook bij de uitvoering van de egalisatie worden soms grove fouten
gemaakt, doordat men de vruchtbare bovengrond bedekt mei; minder
goede ondergrond of deze met elkaar vermengt. Men moet zowel v a n het
stuk dat men verlaagt, als v a n de plek die opgehoogd moet worden, de
bovengrond boven houden.
Bovendien moet men er voor zorgen, dat slechte ondergrond, bijv. een
v a s t e kleilaag, katteklei, zout veen of dergelijke grondsoorten door de
egalisatie niet dichter bij de oppervlakte komen. Maar al t e vaak vallen
de resultaten van een egalisatie tegen, omdat hiermede geen rekening
wordt gehouden bij de uitvoering.
b. De drainage
Eén v a n de eerste voorwaarden voor het slagen v a n een fruitaanplanting is een goede ontwatering. In ons waterrijke land is daarom een goede
drainage zeer noodzakelijk.
Vooral in grasboomgaarden ziet men nog vaak, dat de afwatering
wordt verzorgd door greppels. Behalve het bezwaar, dat ze zelden goed
op diepte worden gehouden, zijn ze bovendien zeer lastig bij het spuiten,
men k a n daarom beter zorgen voor een drainage. Het is daarbij v a n veel
belang, dat de buizen op de juiste afstand en diepte worden gelegd en
dat het leggen zelf door geroutineerd personeel gebeurt.
Alvorens een drainage uit t e voeren, is het zeer gewenst hierover
deskundig advies in t e winnen. Streekgewoonten zijn niet altijd juist.
Ook het leggen v a n de drainreeksen op de plaatsen van de greppels is
meestal niet voldoende effectief.
Het bezwaar dat vaak geopperd wordt, dat de drainreeksen verstopt
raken doordat de boomwortels er in groeien of de buizen opzij drukken,
doet zich in de practijk zelden voor.
Draineren met takkebossen wordt hier en daar ook wel toegepast.
Hoewel moet worden toegegeven, dat deze drainage aanvankelijk zeker
effectief k a n zijn, moet toch a a n drainage met buizen de voorkeur worden
gegeven en wel omdat deze meer systematisch k a n worden uitgevoerd en
bovendien veel langer functionneert. Het watervoerend vermogen v a n
een takkenbosdrainage is al spoedig minder dan dat v a n een buizendrainage.
c. Het diepspitten of diepploegen
In vrijwel alle gevallen is het wenselijk en meestal verplichtend om de
grond vóór het planten diep los t e maken. Door het jaarlijkse ploegen
is er een harde ploegzool ontstaan die de wortelgroei v a n de bomen
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belemmert. Het is daarom noodzakelijk om vóór het planten diep te
ploegen, bijv. 25 cm en dan tevens met een ondergrondploeg, de grond
zo diep mogelijk los te m a k e n ; tot bijv. 45 cm.
In sommige gevallen moet men voorzichtig zijn met te diep ploegen,
omdat het mogelijk is, dat men een slechte ondergrond naar boven ploegt.
Het is dan beter deze ondergrond alleen los te maken m e t de ondergrondploeg.
Men moet evenwel niet menen, dat men hiermede een ondoorlatende
kleibank voorgoed doorlatend heeft gemaakt. Heeft men te doen met
een ongunstige harde horizont dan bestaat de kans dat deze na enkele
jaren toch wel weer t o t stand komt.
Is men in tijden van overvloedig aanbod van arbeidskrachten in de
gelegenheid t e laten diepspitten dan is hieraan de voorkeur t e geven.
Men moet er bij dit diepspitten wel opletten, dat de verschillende steken
op zijn plaats blijven, tenzij er aanleiding bestaat om bijv. een kalkloze
tweede steek met een slechte structuur t e vervangen door een goede kalkhoudende zavelige derde steek.
§ 2.

H E T ONDERHOUD VAN D E GROND NA H E T PLANTEN

a. Het zwart houden tegenover bedekte grond
Sedert de opkomst v a n de moderne struikboomgaard vormt de vraag
of al dan niet aan een begroeiing met gras de voorkeur moet worden
gegeven een geliefkoosd en onuitputtelijk onderwerp v a n gesprek. Ook
in de vakpers is hierover vaak gepolemiseerd. De voor- en tegenstanders
hadden aanvankelijk een reeks v a n argumenten zonder dat ze er in
slaagden elkaar te overtuigen. Langzamerhand heeft echter het inzicht
b a a n gebroken, dat beide partijen wel eens gelijk konden hebben en dat
het v a n de omstandigheden afhangt aan welk der beide systemen de
voorkeur moet worden gegeven. Voorts moet men bedenken, dat de
behandeling v a n het gras ook een rol speelt. Men k a n het gras hooien,
laten afgrazen of mulchen.
Gaan wij t h a n s eerst de voor- en nadelen v a n de grasbegroeiïng na.
In de grasboomgaard k a n in alle jaargetijden gemakkelijker worden
gewerkt d a n op zwarte grond.
Vooral in n a t t e perioden levert de zwarte grond vele moeilijkheden
bij het werk op. Dit komt speciaal naar voren tijdens de snoei in de
winter, bij de winter- en voorjaarsbespuitingen met de motorsproeimachine en tijdens de pluk. Zo k a n het in de periode v a n de winterbespuitingen zeer goed voorkomen, dat na een n a t t e dooitijd de
sproeimachine niet te verplaatsen is, terwijl men op een grasmat
reeds k a n profiteren van de eerste mooie spuitdagen.
Het gevallen fruit heeft in een grasboomgaard meer waarde dan in
het andere geval omdat de vruchten dan sterk besmeurd zijn.
De verdamping v a n een grasmat is sterker dan v a n bewerkte grond.
H E D R I C K ging het vochtgehalte na in de jaren 1907 en 1908
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v a n twee percelen, waarvan één in gras lag en de ander bewerkt werd,
in twee lagen, n.1. v a n 2,5—15 cm en 15—30 cm. In tabel 1 is het
gemiddelde cijfer gegeven over de maanden J u l i en Augustus.
TABEL I

RELATIEVE BODEMVOCHTIGHEID OP PERCELEN MET EN ZONDER
GRASBEDEKKING
Watergehalte
Grondlaag

1908

1907

diepte

met gras
bedekte grond

2,5—15 cm
15 — 3 0 c m

7,3 %
5,8 %

met gras
bedekte grond

bewerkte
grond

12,2 %

10,8 %

10,9 %

8,7 %

14,0%
13,1 %

bewerkte
grond

Deze resultaten worden door andere auteurs in latere jaren bevestigd.
Bij vergelijking v a n verschillende gewassen is gebleken, dat gras en
klaver t o t de gewassen behoren die het meeste water verdampen.
Doet zich de situatie voor, dat men spoedig met wateroverlast t e
k a m p e n heeft dan kan de zode meehelpen het overtollige water t e
verdampen. Vreest men daarentegen t e grote droogte dan k a n een
grasmat de toestand voor de bomen verergeren en ernstige droogteschade tot gevolg hebben.
E e n ander bezwaar v a n een grasmat is, d a t de meststoffen en d a n
speciaal de slecht oplosbare, moeilijk in de bodem doordringen en
daardoor in de bovenste centimeters v a n de grond worden opgehoopt.
Dit is vooral het geval met kalk en fosforzuur ; in mindere m a t e ook
met kali. Stikstofmeststoffen lossen wel gemakkelijk op, maar worden
vooral bij een wat late toediening voor een belangrijk deel opgenomen
door het gras. Men ziet d a a r o m in jonge grasboomgaarden spoediger
en vaker s y m p t o m e n v a n stikstofgebrek dan op zwart gehouden
grond, alhoewel hieraan tegemoet te komen is door extra stikstofbemesting. Toch is het totaal stikstofgehalte in grasboomgaarden
meestal hoger dan in zwart gehouden grond.
I n een grasboomgaard moet m e n de meststoffen in verband m e t de
moeilijker verspreiding vroeger aanwenden.
De structuur v a n de grond in een gemulchte grasboomgaard is zeer
goed. De grond wordt zacht en kruimelt goed. Het bacterieleven
wordt gestimuleerd, wat de omzetting v a n de meststoffen bevordert.
I n een geweide boomgaard daarentegen is de structuur veel slechter;
ook op zwart gehouden grond gaat de structuur langzamerhand
achteruit, tenzij men overvloedig met organische stoffen mest.
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De houdbaarheid en kleur v a n het fruit uit grasboomgaarden is
gewoonlijk goed. De vocht- en voedselhuishouding in de zwart
gehouden boomgaard is gewoonlijk beter, waardoor de vruchten
waterrijker zijn dan in de*grasboomgaard en daardoor minder goed
zijn te bewaren.
Gaat m e n over tot aanplant v a n de zwakstgroeiende onderstammen
en v a n klein fruit dan werkt de aanwezigheid v a n een grasmat zeer
groeibelemmerend. De wortelconcurrentie m e t het gras is dan te
groot.
Uit de opsomming v a n deze voor- en nadelen blijkt wel, dat de omstandigheden moeten beslissen welke methode de meeste aanbeveling
verdient.
Wanneer de omstandigheden het toelaten, zal a a n een grasbegroeiïng
de voorkeur moeten worden gegeven omdat deze een goedkoper exploit a t i e mogelijk m a a k t . Deze omstandigheden zijn: een voorraad water
die het gehele jaar ruimschoots toereikend is, een voldoende hoeveelheid
voedsel in de diepere lagen, een beplanting met sterkgroeiende vruchtsoorten en onderstammen. Op de zware, slecht doorlatende, kalkarme
kleigronden die t e weinig zuurstof bevatten voor een gezonde wortelgroei k a n de grasmat meehelpen de grond van het overtollige water t e
ontdoen, waardoor meer zuurstof k a n toetreden. De sterke schommelingen in de waterstand die zich op de slecht doorlatende gronden kunnen
voordoen, zullen hierdoor afgevlakt worden. De practijk heeft geleerd,
dat door het gras de kankeraantasting beduidend minder wordt.
De voordelen van een grasbedekking zijn te vergroten door bijv. om de
tien jaar de grasmat oppervlakkig t e scheuren, waardoor de voedingsstoffen gelegenheid krijgen zich gemakkelijker over een grotere diepte t e
verspreiden.
Op de rivierkleigronden doet zich v a a k de situatie voor, dat m e n
eerder voor- dan nadelen ondervindt v a n de grasbedekking.
Komt men daarentegen in de zeekleigebieden v a n de Zeeuwse- en
Zuid-Hollandse eilanden, waar de bodem hoofdzakelijk bestaat uit een
diep ontwaterde, lichte zavelgrond die op enige diepte al spoedig overgaat
in zand dan zal het niet steeds mogelijk zijn om in grasboomgaarden een
goede groei te houden.
De gronden hebben daar op veel plaatsen eerder last v a n droogte dan
v a n water. Men moet dan alle maatregelen nemen, vooral in de maanden
Mei en J u n i , om de verdamping zoveel mogelijk tegen t e gaan.
Ditzelfde geldt ook v a n de zandgronden. Op alle gronden waar het
water de minimumfactor vormt, k a n men in de droge tijd geen concurrenten naast de wortels v a n de vruchtbomen toelaten.
b. Systemen,van grondbedekking
i. De p e r m a n e n t e s b e d e k k i n g m e t g r a s
In de meeste Nederlandse hoogstamboomgaarden vindt men de
permanente grasbedekking; in Limburg en de IJsselstreek voor vrijwel
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i o o % en in de Betuwe eveneens voor een zeer groot percentage. In de
zandstreken en in de zeekleigebieden overweegt de zwarte ondergrond.
Ook in de eerstgenoemde streken houdt men de grond in de.pas aangeplante boomgaard meestal zwart en beteelt deze met landbouwgewassen. Na verloop v a n een aantal jaren, wanneer de onderteelt niet
meer goed mogelijk is, laat men hem aan zijn lot over, waardoor er na
verloop v a n enkele jaren een natuurlijke ondergroei ontstaat.
Men houdt dan soms een cirkel om de bomen nog enkele jaren zwart.
In andere gevallen wordt de grond ingezaaid met witte klaver, die na
enkele jaren verdrongen wordt door grassen en andere gewassen. Het zijn
niet altijd de beste planten die zich op deze wijze vestigen, maar al te
vaak vormen bijv. kweek (Triticum repens), hondsdraft en kruipende
boterbloem, die slecht mulchmateriaal leveren, een belangrijk deel v a n
het grasbestand.
Het verdient daarom aanbeveling om de grond in te zaaien met een
geschikt grasmengsel dat aangepast is aan de ongunstige groeiomstandigheden in de boomgaard.
Is de grasmat gevormd dan moet in de boomgaard verre de voorkeur
worden gegeven aan het mulchen boven het weiden of het hooien.
In de gemulchte boomgaard wordt het gras 3 tot 5 maal per j a a r
gemaaid, waarna men het gemaaide gras laat liggen. Het gaat dan tot
rotting over, waardoor de opgenomen voedingsstoffen in de bodem
terugkeren. Bovendien wordt de grond verrijkt met organische stof; de
structuur in een gemulchte boomgaard is prima.
Het bezwaar v a n het weiden, dat bij hoogstamcultuur mogelijk is,
bestaat hierin, dat het vee de bomen in sterke m a t e beschadigt en dat de
structuur v a n de grond duidelijk minder goed is dan bij het mulchen. De
boomgaardweiden zijn meestal magere weiden, waarvan het vee niet veel
profijt heeft.
Hooien van een boomgaard is zeer slecht en wel voornamelijk omdat
na het hooien de grond plotseling blootgesteld wordt aan de directe zonbestraling, waaronder de bomen, die in een grasboomgaard zeer oppervlakkig wortelen, duidelijk lijden. De bovenste centimeters grond drogen
plotseling sterk uit, terwijl men met het hooi bovendien veel voedingsstoffen en humus verwijdert.
2. De t i j d e l i j k e b e d e k k i n g v a n d e b o d e m

•

Is men verplicht de voordelen v a n een begroeiing van de ondergrond
te combineren met die v a n zwart gehouden grond dan k a n men groenbemesting toepassen.
De groenbemester moet dan worden ingezaaid nadat de droogtetijd
achter de rug is, bijv. in de maand J u n i of J u l i en deze k a n worden
ondergewerkt in het najaar of a.s. voorjaar. Men brengt op deze wijze een
aanzienlijke hoeveelheid organische stof in de grond, terwijl de grond
door de doorworteling met het gewas en het later rotten der wortels tot
op grote diepte wordt los gemaakt.
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Door het gewas eerst in het voorjaar onder te werken, is de grond
tijdens de n a t t e periode bedekt, wat het behoud v a n de s t r u c t u u r
bevordert. W o r d t gebruik gemaakt v a n een vlinderbloemig gewas dan
wordt bovendien de grond met stikstof verrijkt. Ook de winterwerkzaamheden, zoals het snoeien en de winterbespuiting, zijn prettiger uit
te voeren op een bedekte grond, terwijl de structuur van de grond er
minder onder lijdt.
De belangrijkste bezwaren v a n deze methode zijn de kosten. De grond
moet .tevoren goed onkruidvrij worden gemaakt en de prijzen v a n het
zaaizaad zijn in de meeste gevallen hoog. Voorts moet er extra worden
gezaaid en ingeëgd. Kortom, het vergt nogal veel arbeid. De voordelen
wegen echter ruimschoots tegen de nadelen op.
Bij de keuze v a n het gewas moet m e n letten op de grondsoort.
Op kleigrond voldoet het beste de wikke (Vicia sativa). Dit gewas,
bedekt snel de grond, waardoor het onkruid goed wordt onderdrukt,
het groeit flink en gezond op, vormt geen t e hoog of te wild gewas en
sterft vanzelf in het najaar af. Bovendien verrijkt het de bodem met
stikstof. H e t k a n zonder bezwaar laat gezaaid worden en wel eind J u n i .
De benodigde hoeveelheid zaaizaad bedraagt circa 150 kg per ha. Een
onkruidvrije grond vóór het zaaien is noodzakelijk.
Het isjammer, d a t de grond na verloop v a n drie of vier jaren „wikkenmoe" wordt, waardoor de groei steeds minder wordt en de zaai tenslotte
mislukt.
Evengoede groenbemesters voor kleigrond zijn er helaas niet bekend.
Men gebruikt nogal eens boterzaad of zomerraapzaad (Brassica Rapa
oleifera). Dit wordt gezaaid in J u n i of begin Juli (4—6 kg per ha). Het
bezwaar hiervan is dat het te hoog wordt, waardoor het bij de pluk
moeilijkheden geeft. Men moet het tevoren rollen of afmaaien. Het
afmaaien heeft het voordeel, dat geen zaad gevormd wordt. Geschiedt
dit wel, dan heeft men de volgende jaren veel last van opslag.
Witte klaver en lucerne (Trifolium repens en Medicago sativa) bedekken
h e t eerste jaar de grond t e langzaam, waardoor het onkruid t e veel
kansen heeft. Het k o m t pas in het tweede jaar goed tot ontwikkeling.
Het moet dan echter worden ondergewerkt op wat droge grond, omdat
het de grond in de droge voorjaarsmaanden v a n teveel vocht berooft.
Incarnaat klaver of Franse klaver (Trifolium incarnatum) heeft meestal
last v a n een schimmelziekte.
Hopperûpsklaver (Medicago lupulina) voldoet na wikke het beste.
Het wordt gezaaid in Mei (25 kg per ha) en bedekt dan hetzelfde jaar de
grond nog goed. Het is eveneens een meerderjarige klaver. Deze soort
is tot nu toe nog weinig gebruikt.
Op zandgrond kan men het beste gebruik maken v a n Serradella
(Ornithopus sativus). Men zaait dit v a n begin Mei tot begin J u n i (40 kg
per ha). Het is éénjarig en mag niet op te zure grond gebruikt worden.
Enting v a n de grond is gewenst. Verder wordt op zandgrond nog gebruik
gemaakt v a n boekweit, spurrie, gele lupine en rogge. De ervaring hiermede is echter nog niet groot.
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Foto 5. Boomgaard met onderteelt van wikke voor groenbemesting.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)

Komt men er om een of andere reden niet toe een groenbemester
t e zaaien dan verdient het aanbeveling om na Juli geen onkruidbestrijding meer toe te passen, voor het geval tenminste, dat men niet met
wortelonkruiden zoals distels, kweek, groot hoefblad en dergelijke
gewassen te doen heeft.
Men krijgt dan eveneens een bodembedekking die de bodem beschermt
tegen winterregens, de winterwerkzaamheden vergemakkelijkt en organische stof in de grond brengt, waardoor allerlei kwalen voorkomen
worden.
Het tot het laatst toe schoonhouden v a n de bodem is duur, lastig en
nadelig voor de grond.
3. De s t r o b e d e k k i n g
In de tijd v a n de lage stroprijzen tussen 1930 en 1940 is in sommige
bedrijven wel een strobedekking v a n de bodem toegepast. Men bedekt
dan de grond met een hoeveelheid v a n 20 t o t 30 ton stro per h a . Dit
blijft circa drie jaren liggen, waarna het grotendeels verrot is.
De voornaamste bedoeling die hierbij voorzit is de onderdrukking v a n
het onkruid, waardoor men de kostbare grondbewerking niet behoeft
toe t e passen. Met uitzondering v a n de distels k a n de onkruidgroei
volledig onderdrukt worden. Doordat men niet genoodzaakt is regelmatig tussen de bomen door te rijden met werktuigen voor de onkruidbestrijding voorkomt m e n takbreuk en val v a n vruchten.
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Het geeft dus arbeidsbesparing en voorkomt schade aan de bomen
ten gevolge van het achterwege blijven van de regelmatige bewerking
van de grond. Een belangrijk voordeel van de strobedekking is verder
de vermindering van de verdamping. De grond onder het stro blijft
steedsvochtig. Dit uit zich vooral bij klein fruit op enigszins droge grond
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Foto 6. Boomgaard met onderteelt van klaver.
(Foto Afd. voori. v. h. Ministerie v. tandb., V. en Voedselv.)

in een veel betere stand van het gewas, wat bij deze ondiep wortelende
gewassen niet te verwonderen is.
Tenslotte is waargenomen, dat rode bessen eerder rijp waren Er zijn
echter ook nadelen.
Allereerst bleek inallegevallen waar destrobedekking werd toegepast
dat de grond een slechte structuur kreeg. De bovengrond werd enigs-
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zins „spekkig" en kreeg een „gereduceerde" blauwgrijze kleur. Toch
werden hier geen schadelijke gevolgen v a n waargenomen. Na het ploegen
v a n het stro herstelt de normale structuur zich weer zeer spoedig.
Het gevaar voor het ontstaan van brand is in een droge periode niet
denkbeeldig. Slordigheid met vuur kan slechte gevolgen hebben.
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Foto 7. Boomgaard met grondbedekking door middel van stro.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)

Muizen die in het stro leven, kunnen schade doen a a n de bomen.
Hierop dient goed gelet te worden.
Op verscheidene percelen is opgemerkt, dat de schade ten gevolge v a n
nachtvorst op met stro bedekte percelen in het bijzonder bij bessen
ernstiger was dan op zwartgehouden grond.
Onze conclusie luidt, dat bij lage stroprijzen, op grond die a a n de droge
Sprenger, Fruitteelt.
24
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kant is, een strobedekking aanbeveling kan verdienen. Men doet evenwel
goed eerst proefsgewijze een kleine oppervlakte te bedekken.
In tijden v a n stikstofschaarste zal men trouwens v a n deze strobedekking moeten afzien, omdat de cellulose-splitsende bacteriën die het
stro afbreken, zich sterk ontwikkelen en veel stikstof uit de grond vastleggen. Men moet daarom bij een strobedekking extra stikstof geven.
c. De bewerking van de zwartgehouden boomgaard
i. De b e w e r k i n g m e t d e h a n d
De bewerking v a n de grond uitsluitend met de hand is alleen uitvoerbaar en verantwoord in het klein-bedrijf met een zeer intensieve beplanting. Vooral bij hoge arbeidslonen is het zeer duur. Wanneer de arbeid
echter geschiedt door kleine zelfstandigen die door het spitten v a n h u n
grond in de wintermaanden h u n tijd productief maken, k a n men moeilijk
door middel v a n een kostprijsberekening uitmaken of het m e t de hand
bewerken v a n de grond duurder is dan met het paard of de machine.
Zodra er vreemde arbeidskrachten ingeschakeld moeten worden, dient
men zich af te vragen of de bewerking niet goedkoper kan geschieden.
Het met de hand bewerken v a n de grond bestaat uit het in de winter
spitten („omleggen" of „plaggen") en het in voorjaar en zomer 4 tot
6 maal wieden.
In de Bangert past men het zgn. „op het zwad halen" toe. Dit is een
zeer tijdrovende bezigheid waarbij in het najaar het onkruid bij elkaar
wordt gehaald op richels en met grond bedekt. In het voorjaar wordt
het zwad weer gespreid. Het voordeel hiervan is, dat het onkruid en het
kleine snoeihout op deze wijze enigermate wordt gecomposteerd. H e t
nadeel is echter, dat het een zeer kostbare arbeid is. Bovendien is deze
grondbewerking zeer oppervlakkig, w a t men met het oog op de wortelvorming v a n bessen in de bovenste lagen v a n de grond in Noord-Holland
echter een voordeel vindt.
Heeft men een dicht beplante boomgaard met bessen en ander klein
fruit dan is de grondbewerking uitsluitend met de hand uitvoerbaar, wil
men deze voldoende intensief uitvoeren zonder veel beschadigingen.
De bessen vragen een schone grond om goed te kunnen groeien. Dat is
dan ook één v a n de voornaamste redenen waarom de klein fruitteelt in
het kleinbedrijf het best op haar plaats is. Voor het grootbedrijf wordt de
grondbewerking, door vreemde arbeidskrachten uitgevoerd, veel te duur.
2. De g r o n d b e w e r k i n g

met

paardekracht

In de meeste grotere bedrijven werd tot voor kort veei gebruik gem a a k t v a n het paard als trekkracht.
Men k a n de t e verrichten werkzaamheden met een paard in korte tijd
klaar krijgen, wat een voordeel is als het werk a a r tijd is gebonden.
Het voordeel v a n het bezit van een paard is, dat het ook voor andere
werkzaamheden gebruikt k a n worden, o. a. voor het trekken van de
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sproeimachine, voor het vervoer v a n het fruit op het bedrijf en v a n het
bedrijf naar de veiling. De onkosten drukken dan niet uitsluitend op de
grondbewerking.
Toch zal men op een zuiver fruitbedrijf ter grootte van 3—5 ha nog
niet zo gauw ertoe overgaan om een paard a a n te schaffen. In veel
gevallen is het echter mogelijk een paard te huren. Op de veel voorkomende gecombineerde fruit- en landbouwbedrijven ligt het gebruik

Foto 8. Schijvenegge met paardekracht.

van paarden, die toch voor de arbeid op de boerderij gebruikt worden,
voor de hand.
Toch zijn er a a n het gebruik v a n een paard verschillende bezwaren
verbonden.
Allereerst kan het in nauwe aanplantingen nogal wat schade aanrichten
aan de bomen. Er is in dit opzicht wel veel verschil tussen de paarden.
Een goede paardeknecht k a n met een mak paard, dat geleerd heeft de
kop te buigen en takken te ontwijken, veel doen.
Een ander bezwaar is, dat men in een boomgaard slechts één paard
k a n aanspannen, zodat slechts lichte werktuigen getrokken kunnen
worden. De dubbelwerkende schijvenegge bijv. k a n door één paard niet
getrokken worden.
Een van de beste werktuigen voor paardentractie is een schijvenegge
met een enkele rij v a n acht schijven, waarvan de constructie zodanig is,
dat er zeer goed mee in verstek gereden kan worden. Het voordeel hiervan
is, dat het paard in het midden tussen de rijen k a n lopen, terwijl de
schijvenegge opzij vlak langs de bomen kan werken. De grond wordt
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hiermede intensief bewerkt en het onkruid behoorlijk ondergewerkt.
Een bezwaar v a n de enkelwerkende schijvenegge is, dat er aan de ene
k a n t een voor en a a n de andere k a n t een ruggetje, waarop het onkruid
k a n doorgroeien, ontstaat. Door een andere maal in tegenovergestelde
richting t e werken, wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. Wanneer
met de schijvenegge regelmatig wordt gewerkt, k a n ook de eerste voorjaarsbewerking ermee worden uitgevoerd, zodat men het ploegen k a n
voorkomen. Ploegen vergt meer tijd en bovendien bestaat de mogelijkheid d a t de aan de oppervlakte groeiende wortels erdoor worden beschadigd. Meent men toch te moeten ploegen, d a n is een eenvoudige balansploeg het aangewezen werktuig in de boomgaard.
Andere goede werktuigen voor paardentractie zijn de cultivator en de
gewone egge.
De cultivator m a a k t de grond goed los en is vooral geschikt voor
nauwe, lage beplantingen, bijv. in bessentuinen.
Wanneer de grond na een bewerking met schijvenegge, ploeg of cultivator wat ongelijk en grof ligt, kan eggen hierin veel verbetering brengen.
3. De m a c h i n a l e g r o n d b e w e r k i n g
Het ideaal v a n vrijwel iedere fruitkweker die de grond zwart houdt,
is de grondbewerking te mechaniseren door het gebruik v a n machines.
Vooral in tijden waarin weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn, k a n
de mechanisatie uitkomst brengen.
De grootste moeilijkheid hierbij is, dat er geen tractoren in de handel
zijn die in alle opzichten voldoen aan de eisen die men aan dit werktuig
in de boomgaard moet stellen. Een goede fruitteelttractor moet voldoende kracht (15—20 pk) paren aan kleine afmetingen en bovendien
voor verschillende werkzaamheden bruikbaar zijn.
d. Bijzondere maatregelen
Er doen zich omstandigheden voor waarin het nemen v a n bijzondere
maatregelen noodzakelijk is om de gevolgen van ongunstige omstandigheden, die de groei belemmeren, op te heffen. De grootste moeilijkheden
levert gewoonlijk de regeling van de watervoorziening op. Er zijn slechts
weinig plaatsen waar deze ideaal is. De boomgaard k a n schade lijden
door een t e veel of door een te weinig a a n water. In beide gevallen zijn
echter wel verbeteringen aan te brengen.
In het eerste geval k a n men trachten de afwatering te verbeteren door
onderbemaling. Heeft men eerst de afwatering van de grond zelf in orde
gemaakt dan is hiervan slechts effect te verwachten, indien ook de ontwatering v a n het gebied waarin de boomgaard ligt niet t e wensen overlaat. Zijn de slootwaterstanden regelmatig veel te hoog zonder dat hierin
in de naaste toekomst verbeteringen zijn t e verwachten, dan is het in
sommige gevallen mogelijk de waterstand van de sloten waarop de eigen
percelen afwateren te verlagen, door een klein gemaaltje a a n het einde
hiervan te plaatsen en het overtollige water uit t e slaan op een polder-
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watergang. Zeer geschikt hiervoor is een vijzel gedreven door een electromotor. K a n men de toestemming hiertoe v a n het polder- of waterschapsbestuur krijgen dan worden de kosten hiervan dubbel vergoed door een
betere groei der bomen. Op verschillende plaatsen in Nederland is een
dergelijke particuliere bemaling met succes toegepast.
Heeft men te kampen met een t e droge grond dan is het vaak moeilijk
hierin verbeteringen a a n t e brengen. Het eerste wat in zo'n geval getracht k a n worden, is het plaatsen van stuwen in de sloten die de percelen
doorsnijden. Slaagt men erin het water hierin op een hoger peil te houden
dan het gemiddelde polderpeil, dan is reeds veel gewonnen. Gewoonlijk
is dit echter niet uitvoerbaar, omdat droge grond gewoonlijk zandige
grond is, die gemakkelijk het water doorlaat, waardoor het gestuwde
water uit de sloten ondergronds wegloopt tot op het peil v a n de dieper
bemalen polderwatergangen.
Een andere mogelijkheid is het bevloeien van de grond. Bevloeiïng
of irrigatie wordt in landen met een droger klimaat dan het onze vaak
toegepast. Gewoonlijk bevinden zich daar de te bevloeien percelen op
hellingen v a n heuvels of bergen, waardoor de technische uitvoering ervan
veel eenvoudiger is dan in een vlak terrein. De eerste voorwaarde voor de
uitvoering v a n een bevloeiïng is de aanwezigheid v a n voldoende zoet
water. Zijn er krachtige wellen in de omgeving d a n kan men trachten
deze t e benutten. Anders moet men proberen door middel v a n een
nortonpomp voldoende zoet water op te pompen.
In Nederland heeft men weinig ervaring met bevloeiïngswerken. H e t
is daarom gewenst wanneer men de aanleg hiervan overweegt deskundig
advies in te winnen.
Toch zijn er in Nederland wel enkele plaatsen waar men met succes
een bevloeiïng toepast. Gewoonlijk komt dit neer op een bevloeiïng door
greppels. I n zandige grond moeten deze op een korte afstand v a n elkaar _
liggen om de gehele oppervlakte v a n water te voorzien. Ondiepe, brede
greppels zijn het beste.
Een andere mogelijkheid is een ondergrondse irrigatie door de drainreeksen. Dit k a n natuurlijk slechts geschieden wanneer men in s t a a t is de
waterstand in de sloot voldoende te verhogen.
In verband met de geringe ervaring in Nederland is het moeilijk
gedetailleerd aan te geven, hoe het beste de bevloeiïng k a n worden uitgevoerd.
Het is echter wel zeker, dat er veel plaatsen in Nederland zijn waar de
productie te verhogen zou zijn door het toevoeren v a n water in de droge
maanden. Dit geldt wel in het bijzonder voor het aan de oppervlakte
wortelende kleine fruit.
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HOOFDSTUK III

DE BEMESTING
§ i.

H E T DOEL VAN D E BEMESTING

Door het in cultuur brengen v a n de bodem en het regelmatig oogsten
v a n hiervoor geteelde gewassen heeft de mens de kringloop der plantenvoedingsstoffen verstoord. Door de planten worden minerale voedingsstoffen en water uit de bodem opgenomen, terwijl de lucht koolzuur
levert, waaruit door het assimilatieproces organische stof wordt gevormd.
Op de niet-gecultiveerde gronden keren de uit de bodem opgenomen
voedingsstoffen daar ook weer in terug nadat de planten gestorven zijn,
waaraan de organische stof nog wordt toegevoegd. Bij het vergaan v a n
de gestorven plant in de bodem, wat hoofdzakelijk t o t stand wordt
gebracht door bacteriën en schimmels, komen dus de minerale bestanddelen weer vrij, maar er heeft verrijking v a n de bodem plaats door de
verterende organische stof, de zgn. h u m u s . De aanwezigheid v a n deze
humus m a a k t de bodem geschikter voor plantengroei.
Ook de dieren storen deze kringloop niet, omdat zij de onverbruikte
voedingsstoffen als uitwerpselen deponeren en de voor h u n lichaam
bruikbare stoffen na h u n dood toch weer teruggeven a a n de bodem.
De mens heeft deze kringloop der n a t u u r echter radicaal veranderd.
Door het cultiveren v a n de bodem wordt allereerst de begroeiing zeer
éénzijdig gewijzigd, daar alle onkruid wordt geweerd. De geteelde
gewassen worden verder geoogst en voor een belangrijk deel voor menselijke of dierlijke consumptie bestemd. De bodem verarmt dus a a n minerale bestanddelen en ontvangt niet ofzeer onvoldoende devoor de vruchtbaarheid onmisbare organische stof. Wel keren de dierlijke en op het
platteland soms ook nog wel de menselijke uitwerpselen in de vorm v a n
stalmest of beer in de bodem terug, maar dit is slechts een zeer gedeeltelijke vergoeding voor alles wat a a n de bodem is onttrokken. De vernietiging v a n de huisafval ende menselijke uitwerpselen betekent duseen
enorme verspilling v a n voor de bodemvruchtbaarheid onmisbare bestanddelen.
De mens tracht nu a a n deze verspilling tegemoet te komen door zijn
pogingen de vruchtbaarheid v a n de bodem i n , s t a n d te houden door
bemesting. Onder bemesting moet dus worden verstaan het opzettelijk
aan de bodem toevoegen van bestanddelen m e t het doel de vruchtbaarheid in stand te houden of op te voeren. Hiervoor worden gebruikt
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anorganische minerale stoffen en organisch materiaal als grondstof voor
de humusvorming. In vroeger jaren gebeurde dit hoofdzakelijk door toediening van stalmest en beer; deze stoffen bevatten zowel anorganische
als organische bestanddelen. Bij de mineralisatie van deze organische
mest in de bodem keren echter niet alle door de plant opgenomen
anorganische stoffen terug. Er ontstaat dus een tekort, dat tegenwoordig
wordt aangevuld door toediening van kunst- of hulpmeststoffen. Bij doelmatig gebruik kan hiermede de uitgangstoestand worden hersteld,
d.w.z. de bodem in zijn oorspronkelijke vruchtbaarheidstoestand worden
hersteld. Zelfs is het mogelijk door verhoging van de aan te wenden
hoeveelheden, het natuurlijke vruchtbaarheidsniveau op te voeren tot
boven de uitgangstoestand. Dit moet als een essentiële vooruitgang
worden beschouwd.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de bemesting zowel rekening
moet houden met de aanvoer van organische als van anorganische
bestanddelen en dit dient zó te geschieden, d a t de te verbouwen gewassen
de beste groeiomstandigheden in de bodem zullen aantreffen.
De twee pilaren waarop een doelmatige bemesting steunt, zijn derhalve
de kennis van de samenstelling en de gesteldheid van de grond en de
kennis der eisen die de plant zowel in physisch als chemisch opzicht aan
de bodem stelt.
§ 2.

D E BODEM ALS VOEDINGSMILIEU

Teneinde de bemesting rationeel te kunnen uitvoeren, dient men dus
allereerst te weten welke eisen de plant aan de bodem stelt; vervolgens
kan worden nagegaan in hoeverre de bodem aan deze eisen voldoet om
tenslotte bij een gebleken gebrek of tekort dit te trachten op te heffen
door een bepaalde grondbewerking of bemesting.
Over de physische gesteldheid van de bodem en de specifieke eisen
die de fruitbomen hieraan stellen, is reeds één en ander medegedeeld
onder § 3 van „De keuze van de grond". Thans kan de vraag aan de orde
worden gesteld welke voedingsstoffen de gezonde fruitboom uit de bodem
opneemt en in welke hoeveelheden.
De meest voor de hand liggende methode om dit te weten te komen,
is een quantitatieve, chemische analyse van de boom, waarbij men er
rekening mede houdt, dat het element koolstof uit de lucht wordt
opgenomen.
Als uitgangsmateriaal voor deze analyse moet men een gezonde plant
kiezen. Het is verder gewenst om de delen van de plant (blad, bast, hout,
vrucht) afzonderlijk te analyseren, omdat de gehalten in deze delen
zullen verschillen. Men zal het onderzoek verder moeten uitstrekken
over verscheidene plaatsen, omdat het zeker niet is uitgesloten, d a t bij
verschillend aanbod van voedingsstoffen in de bodem en bij verschillende
klimatologische omstandigheden de gehalten een zekere variatie zullen
vertonen zonder dat v a n een ongezonde verstoring van het evenwicht
sprake behoeft te zijn. Men zal ook analysen moeten uitvoeren bij bomen
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van verschillende leeftijd, omdat de voedselopname in het jeugdstadium
afwijkt van die in het volwassen stadium. Tenslotte moet rekening
worden gehouden met het jaargetijde. De gehalten zullen onder invloed
van de periodiciteit in het leven van de plant anders zijn in de rustperiode (winter) dan in de groeiperiode (voorjaar), terwijl daartussen
alle overgangen mogelijk zijn.
Uit deze beschouwing blijkt duidelijk, dat de zo voor de hand liggende
methode van quantitatieve chemische analyse verre van eenvoudig is.
De in een bepaald geval gevonden cijfers hebben geen absolute waarde
en zijn slechts vergelijkbaar met cijfers van onder dezelfde omstandigheden verzameld materiaal.
Dit neemt niet weg, dat de verrichte analysen ons inzicht o m t r e n t de
voor de fruitboom noodzakelijke voedingsstoffen (elementen) hebben
verdiept en dat wij vooral veel hebben geleerd omtrent de verhouding
tussen de elementen in de onderscheidene delen van de plant.
In ons land zijn nog slechts weinig as-analysen bij fruitgewassen
verricht. In Engeland daarentegen heeft het op betrekkelijk grote schaal
plaats gevonden. Vooral T. WALLACE, thans directeur van het proefstation te Long Ashton, heeft aan deze kwestie veel aandacht besteed.
Daar de Engelse omstandigheden in veel opzichten met de onze
overeenkomen, zullen enkele resultaten van het onderzoek daar te lande
worden vermeld.
Een zeer uitvoerig onderzoek verrichtte VAIDYA te Long Ashton,
waarbij hij de schommelingen in de asbestanddelen gedurende het gehele
jaar naging van de appelvariëteit Lane's Prince Albert op de onderstammen I I , V, V I I , I X en Mailing B (een zeer sterke onderstam). De
bomen waren 15 jaar oud, groeiden zeer goed en werden goed bemest;
ze vertoonden geen enkel gebreksverschijnsel.
Geanalyseerd werden de bladeren en éénjarige scheuten, waarbij de
bast van het hout gescheiden werd. De bemonstering van J a n u a r i tot
en met Mei geschiedde van de uitgerijpte éénjarige scheuten, terwijl
vanaf J u n i de jonge, onverhoute, nieuwe scheuten werden gebruikt;
de bladeren waren afkomstig van dezelfde éénjarige scheuten, de monsters werden genomen tussen 10.30 en 11.30 uur.
In fig. 1zijn weergegeven de gemiddelde cijfers v a n de onderstammen
E. M. I I , V, VII en Mailing B., die onderling weinig verschilden.
De cijfers van E. M. I X wijzen op een vroegere cyclus. Op de verticale
as zijn aangegeven de procenten van totaal as en asbestanddelen,
berekend op het droge-stof-gehalte ; op de horizontale as de maanden v a n
het jaar. Wil men dus voor elke maand het % berekenen dat elk der asbestanddelen u i t m a a k t van het totaal as-gehalte, dan moet dit laatste
op honderd gesteld worden en moeten de asbestanddelen hierop omgerekend worden.
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De voornaamste conclusies uit dit onderzoek waren de volgende:
a. De waterhuishouding in de scheuten en bladeren
Het watergehalte van bast en hout stijgt gedurende het uitlopen der
knoppen. Het bereikt een maximum in de jonge scheuten in Juni.
Daarna daalt het gedurende het groeiseizoen tot in October, waarna het
constant blijft. In de bladeren is het watergehalte het hoogst in de
nieuwe bladeren en neemt dan af tot in October, wanneer het iets oploopt gedurende de periode van de bladval.
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b. De seizoencyclus van as en asbestanddelen
Duidelijke cycli treden op bij as, Ca, Mg, K en P in hout, bast en
bladeren. De minder belangrijke bestanddelen, Na, Fe, Al, Mn en Si
zijn gedurende het gehele jaar vrijwel constant.
Het asgehalte van de bast varieert van 7.75 tot 9.04 % en in het
hout van 1.255 tot 4.39 % v a n de droge stof. In de bladeren varieert het
asgehalte van 7.28 tot 8.43 % .
Het Ca-gehalte varieert in de bast van 2.81 tot 3.75 en in het hout
van 0.307 tot 0.834 %• Het minimumgehalte treedt op in J u n i en Juli,
het m a x i m u m wordt bereikt in November tijdens de bladval. In de
bladeren neemt het Ca-gehalte toe van J u n i met 1.69 tot November met
2 . 4 2 % . Kalk wordt dus niet uit het blad teruggevoerd in de scheuten!
Het K-gehalte vertoont in de bast een maximum in J u n i (1.86 % ) ,
blijft vrij hoog tot in Augustus en neemt daarna af tot in October,
w a a r n a het vrijwel constant blijft tot Mei. Het minimum % is 1.2 % .
Dezelfde lijn treedt op in het hout (max. 1.46 en min. 0.27), maar nog
meer m e t een uitgesproken top. In de bladeren is het K-gehalte hoog van
J u n i t o t October (max. 2.21 % ) en neemt in November sterk af tot
1.43 % . Het K gaat voor een deel terug in de scheuten voor de bladval.
Het Mg-gehalte in bast en hout vertoont hetzelfde verloop als
het Ca-gehalte in het hout op een veel lager niveau. In het hout is het
m a x i m u m % 0.4 en het minimum 0.066 en in de bast resp. 0.741 en
0.341. In de bladeren is het Mg-gehalte constant op 0.47 % .
Het P-gehalte vertoont in .bast en hout hetzelfde verloop als het
Ca-gehalte in het hout op een veel lager niveau. In bast en hout zijn de
maxima en minima resp. 0.56 en 0.299 en 0.451 en 0.172. In de bladeren
neemt P-gehalte af van J u n i tot November van 0.65 tot 0.22 % . Ook het
phosphorzuur gaat dus vóór de bladval voor een deel naar de scheuten.
c. Correlaties en interacties van asbestanddelen
Er bestaat een sterke negatieve correlatie tussen Ca en K in de bast.
De curven voor het asgehalte gelijken veel op die van Ca, wat zeer
begrijpelijk is, omdat Ca verreweg de belangrijkste asconstituent is.
40 % van de as bestaat in de bast uit Ca en 30 % in hout en bladeren.
De asbestanddelen zijn in verschillende verhoudingen aanwezig in bast
en hout. De verhoudingen voor bast tegenover hout zijn'voor Ca, K,
Mg en P resp. 8.55, 3.46, 3.89 en 1.91.
d. De invloed van de onderstam op de chemische samenstelling
van de plant
Bomen op type I X vertonen een duidelijk hoger Ca-gehalte van hout,
bast en bladeren dan de andere onderstammen. Deze bomen hebben
vooral een laag K-gehalte in de bladeren. Dit zou in dit geval wijzen op
een geringe Kali-behoefte. De overige onderstammen hebben een
K-gehalte dat afneemt in de volgorde M.B., EM VII, EM II, EM V.
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In dezelfde volgorde staan deze onderstammen bekend als gevoelig voor
K-gebrek.
Een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd in hetzelfde materiaal door
K E N C H ter bepaling v a n de stikstofbestanddelen. In fig. 2 is volstaan
met een voorstelling te geven van de totaal N-gehalten in de loop van
het jaar in bast, hout en blad. De verschillende stikstofvormen zijn alle
apart geanalyseerd, maar zullen hier niet worden besproken.
De conclusie van dit onderzoek luidde als volgt:
Het totaal N-gehalte van de bast is altijd hoger dan in het hout, behalve
in J u n i . H e t gehalte in de bast neemt af van een hoge waarde in April tot
een lage tijdens de bloei. Van October tot December neemt het gehalte
toe, vooral in November tijdens de bladval. Deze toename zal het gevolg
zijn van het teruggaan van de stikstof uit de bladeren naar de bast.
In het hout blijken de jonge scheuten zeer rijk te zijn aan stikstof (een
uitgesproken maximum in J u n i van 1.6 % van de droge stof). Tijdens de
scheutgroei daalt het gehalte sterk t o t een minimum waarde in Augustus
(0.45 % ) , waarna het gehalte vrijwel constant blijft.
In de bladeren neemt het stikstofgehalte sterk af van het begin van
het seizoen tot de bladval toe, van 2.9 tot 1.6 % . Veel stikstof wordt
teruggevoerd in de bast vóór de bladval.
Alleen de bomen op I X vertonen afwijkende stikstofgehalten in het
hout. Dit gehalte is bij t y p e I X veel hoger dan dat van de andere onderstammen.
Bij een onderzoek verricht door WALLACE naar de oorzaken van
de chlorose van de vruchtbomen analyseerde hij groene bladeren v a n
bomen waaraan ook chlorotische bladeren voorkwamen bij appel, peer,
pruim en framboos. De verschillen in gehalte tussen de groene en chlorotische bladeren waren zeer groot. Men kan aannemen, dat de gehalten
van de groene bladeren ongeveer „normaal" zullen zijn. Ze geven althans
een indruk over de orde van grootte van de asbestanddelen. In tabel 2
zijn deze resultaten samengevat. Teneinde de in de n a t u u r optredende
variaties aan te tonen, zijn van appel en peer twee analysen gegeven
(zie tabel I op pag. 381).
Uit deze cijfers is het volgende af te leiden:
De variatie in de gehalten in verschillende bomen van dezelfde vruchtsoort is zeer groot.
Het K 2 0-gehalte in het blad van appel en framboos t.o.v. het CaOgehalte is hoger dan in peer en pruim. Dit stemt overeen met de kalibehoefte, die bij peer en pruim kleiner is dan bij appel en framboos.
Het P 2 0 5 -gehalte is zeer variabel.
Ca en K vormen de belangrijkste asbestanddelen (te zamen 50 % of
meer v a n de totale as).
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In Nederland zijn door Bos enkele analysen verricht.
Hij vermeldt de gemiddelde analyseresultaten v a n een bemonstering
in J u n i van appel (Goudreinette) en kers (Meikers), tabel I I . Zoals we
zagen, vertonen de verschillende gehalten dan een grote top, die gemakkelijk kan variëren. Deze cijfers zijn dan ook moeilijk te vergelijken
met die in fig. i afgebeeld. Dit zou eenvoudiger zijn geweest bij een
bemonstering in Juli.
T A B E L II

ASBESTANDDELEN VAN HOUT EN BLAD VAN APPEL EN KERS IN
PROCENTEN VAN DE DROGE STOF
Gehalten in % van de droge stof van
Materiaal
P2O5

K20

CaO

N

Goudreinetten
hout
blad

0.205
0.61

0.59
1.85

1-895
2.01

0.67
0.657

Meikersen
hout
blad
vrucht,

0.054
0.19
0.05

0.175
0.75
0.21

0.84 •
0.98
0.05

0.32
1.02
0.21

Vergelijking met de gehalten uit fig. 1en 2 is moeilijk, omdat met wat
als „ h o u t " is aangeduid in de laatste tabel vermoedelijk hout en bast
t e zamen wordt bedoeld. Toch blijkt er voor phosphorzuur, kali en
calcium een opvallend goede overeenstemming te bestaan. Het N-gehalte
is bij deze analyses aanmerkelijk lager dan bij de Engelse.
De opmerkelijk veel lagere gehalten in de Meikers verdienen wel de
a a n d a c h t , omdat deze zouden kunnen wijzen op een geringere behoefte
aan minerale voedingsstoffen. H e t lage phosphorzuurgehalte is in tegenspraak met de mening dat steenvruchten en in het bijzonder kersen een
grotere phosphaatbehoefte zouden hebben dan pitvruchten.
Uit de gegeven as-analysen blijkt welke elementen in de gezonde boom
aanwezig zijn en in welke verhoudingen zij voorkomen. Deze kennis
geeft echter nog geen antwoord op de vraag welke elementen beslist
noodzakelijk zijn.
Men heeft getracht deze vraag op te lossen door de vruchtbomen in
water of volkomen voedselarm zand (kwartszand) te kweken en hieraan
zoutoplossingen toe te voegen, die de waarschijnlijk benodigde elementen
op één of twee na bevatten. Is het weggelaten element onmisbaar dan
zouden specifieke gebreksverschijnselen moeten optreden, d.w.z. gebreksverschijnselen die zich onderscheiden van andere, die ontstaan bij weglating van andere elementen. In een volgende paragraaf zullen de voor-
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naamste gebreksverschijnselen worden besproken. De potproeven, diein
verband hiermede genomen zijn, hebben grote waarde gehad omonsdeze
te doen kennen. Echter minder om ons erv a n te overtuigen, d a t een
zeker element bij de bemesting desnoods gemist k a n worden. Dit isnog
nimmer m e t zekerheid aangetoond.
Verscheidene onderzoekers hebben getracht om a a n de hand v a n
de asanalysen en de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid organisch
materiaal uitte rekenen hoeveel er jaarlijks door de bomen u i t de bodem
wordt opgenomen. Vervolgens heeft men zelfs getracht hieruit af te
leiden, hoeveel enwelke meststoffen moeten worden toegediend.
Zulke cijfers hebben evenwel slechts zeer betrekkelijke waarde.
Vooral de laatste zijn zeer speculatief, omdat de aard v a n de bodem
van zeer grote invloed is op de mestbehoefte. Er bestaat slechts een
indirect verband tussen de hoeveelheid door de plant opgenomen minerale stoffen en de gegeven bemesting.
Ter oriëntering zijn de cijfers van verschillende onderzoekers over de
opgenomen hoeveelheden wel leerzaam. In tabel I I I zijn de resultaten,
verkregen bij volwassen appelboomgaarden v a n de onderzoekers
STEWART, STEGLICH, V A N S L Y K E en R O B E R T S n a a s t elkaar vermeld.
TABEL III

JAARLIJKSE VOEDSELOPNAME PER H.A.VAN
APPELBOOMGAARD IN K.G.
Voedingstof
Stikstof
Phosphorzuur
Kali
Kalk

EEN VOLWASSEN

Stewart

Steglich

Van Slyke

Roberts

gem.

59-6
17.1
71.7
69.1

53-5
1S.4
76.7
59-3

57-8
15-7
61.7
63-9

54-1
9.2
65-4

55
69
64

In grote trekken stemmen deze resultaten zeer behoorlijk overeen.
Opvallend is de relatief zeer geringe opname v a n fosforzuur en de grote
kalibehoefte.
V A N S L Y K E doet eveneens een opgave voor andere vruchtsoorten
(tabel IV).
T A B E L IV

JAARLIJKSEVOEDSELOPNAMEPERH.A.VANEEN
VOLWASSENBOOMGAARD
Vruchtsoort
Appel
Peer
Pruim
Perzik

Stikstof
57-8
33-1
33-1
83.5

Phosphorzuur
15-7
.7.8
9-5
20.2

Kali

Kalk

61.7
37-0
42.6
80.7

63-9
42.6
46.0
127.8

384
Deze cijfers zullen met de nodige voorzichtigheid gebruikt moeten
worden, wil men zich hoeden voor verkeerde conclusies. Misschien is het
mogelijk, dat de lage cijfers voor de peer een verklaring geven voor de,
betrekkelijk goede resultaten die een perenaanplant nog geeft onder de
ongunstige omstandigheden van verwaarlozing.
§ 3.

E N K E L E OPMERKINGEN OMTRENT GEBREKSVERSCHIJNSELEN B I J
VRUCHTBOMEN IN VERBAND MET D E B E T E K E N I S VAN D E ELEMENTEN
V O O R
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Wij volstaan hier met enkele aanvullende opmerkingen die betrekking
hebben op het verband tussen plant, bodem en bemesting.
Welke rol de opgenomen«elementen in de plant spelen, is een vraag
die nog ver van haar definitieve oplossing is. De meeste kennis hieromtrent is verkregen door na te gaan welke gebreken de plant gaat vertonen indien het betreffende element niet of onvoldoende wordt opgenomen of in de plant niet functionneert. Dit wil nog niet steeds zeggen,
dat het in de bodem of zelfs in de plant in niet voldoende m a t e aanwezig is.
Omtrent de functie van de elementen bij de plant in het algemeen is
meer bekend dan omtrent de gebreksverschijnselen en de behoefte bij -de
onderscheidene fruitsoorten. W a t het laatste betreft, zijn het, zoals wij
zagen, WALLACE en zijn medewerkers, die hierover de meeste kennis
hebben verzameld.

a. Stikstof
De reactie van de boom op dit element is zeer sterk, zowel bij gebrekkige ais bij overmatige voorziening. In het eerste geval is de groei zeer
gering, in het laatste zeer krachtig en langdurig.
WALLACE omschrijft de stikstofgebreksverschijnselen bij vruchtbomen
als volgt.
Het opengaan der blad- en bloemknoppen wordt vertraagd. Veel
zijknoppen sterven af, waardoor ook weinig en bovendien zwakke
bloemen worden gevormd. De bladstand is slecht; de bladeren zijn klein
en geelgroen van kleur, hebben dikwijls kleine roodbruine vlekjes, vertonen een zeer sterke oranje of rode herfstkleur en vallen al vroeg af.
De scheutgroei is zeer gering, in ernstige gevallen blijft ze geheel
achterwege.
De vruchtbaarheid is bij gering N-gebrek nog niet zo slecht, m a a r vermindert in ernstige gevallen aanzienlijk door het sterven der laterale
knoppen. Het fruit is meestal sterk gekleurd, klein en hard met een
hoog suiker/stikstof quotiënt en is uitstekend houdbaar. De wortels
zijn fijn.
Bij stikstofovermaat is het tegendeel van de beschreven verschijnselen
waar te nemen. De groei is zeer sterk en gaat tot laat in het jaar door.
De bladeren zijn groot en vallen pas laat af. De scheuten rijpen slecht uit.

I
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De vruchten zijn groot, slecht gekleurd en slecht houdbaar. Bij overmaat
van N neemt de vruchtbaarheid weer af, hoewel de gevormde bloemen
zeer krachtig zijn. De bloemknopvorming wordt echter onvoldoende.
b. Phosphor
Bij zand- en watercultures treden ernstige gebreksverschijnselen op,
wanneer phosphor ontbreekt. Zij gelijken veel op die v a n stikstofgebrek,
doch worden na enkele jaren nog heviger. De volgende verschillen zijn
waargenomen: de bladkleur is in het begin van het groeiseizoen normaa',
maar later worden de bladeren zeer dof en vertonen karakteristieke
purperen en bronzen tinten over de gehele oppervlakte. Bij zwarte bessen
treden bovendien bruine vlekjes op. Later sterven delen van het blad af.
Bij zeer ernstig phosphorgebrek begint de bladval reeds in J u n i . De
vruchten zijn dof, lelijk en niet stevig. Verschijnselen, veroorzaakt door
een phosphor-overmaat, zijn niet bekend.
Het is opmerkelijk, d a t de verschijnselen van phosphorgebrek in de
praktijk in Nederland of Engeland nooit zijn beschreven en voorzover
mij bekend ook nooit zijn waargenomen. Klaarblijkelijk is de phosphorbehoefte van onze fruitsoorten niet groot, wat trouwens uit tabel II
ook wel valt af te leiden. De bodem is dus blijkbaar in staat deze behoefte
onder verreweg de meeste omstandigheden te dekken, al zijn de gehalten
aan phosphor in de bodem soms laag.
c. Kalium
Bij kaliumgebrek doen zich de volgende verschijnselen voor. Het opengaan der blad- en bloemknoppen wordt vervroegd. De bloemen zijn goed
ontwikkeld. Er bestaat een sterke neiging tot bloemknopvorming. Men
kan dit armoedsverschijnsel opmerken in slecht bemeste boomgaarden.
Het blad ontwikkelt zich aanvankelijk als normaal, maar begin J u n i
beginnen zich de abnormale verschijnselen voor te doen. De bladeren
vertonen blauwgroene kleuren en zijn soms enigszins chlorotisch langs
de bladranden en tussen de nerven. Bij sommige pruim-variëteiten
(o. a. Purple Pershore) is deze chlorose zeer sprekend. Bij kruisbessen
vertonen de bladeren omtrent deze tijd purperen tinten, die later weer
verdwijnen. De bladranden verdorren tenslotte en worden bruin of grijs.
Bij rode bessen krullen deze dode randen zodanig om, dat het blad
puntiger wordt dan normaal. Bij de framboos gaat niet alleen de bladrand
dood, maar zet de bruinkleuring zich voort tussen de nerven. Het verschijnsel wordt randjesziekte genoemd en komt bij rode bessen zeer veel
voor en dan vooral in droge zomers bij vruchtdragende planten of takken.
De scheutgroei wordt minder. Veelvuldig wordt topsterving waargenomen. De bladval begint vroegtijdig en verloopt vaak vanaf de top
naar de basis van de scheuten.
De vruchtzetting is slecht ;ook de gezette vruchten vallen gemakkelijk
en vroegtijdig af. De vruchten hebben een onrijp uiterlijk en zijn weinig
gekleurd. Ze zijn flauw van smaak en rimpelen sterk bij bewaring. Bij
Sprenger, Fruitteelt.
25
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gewone bewaring blijven ze lang houdbaar, in het koelhuis daarentegen
zijn ze zeer gevoelig voor beschadiging door lage temperatuur. H e t
wortelstelsel is slecht ontwikkeld.
Bijzondere verschijnselen ten gevolge van kaliumovermaat doen zich
soms voor en gelijken op magnesiumgebreksverschijnselen (zie later).
Er is dan klaarblijkelijk een relatieve overmaat K ten opzichte van Mg
aanwezig.
d. Calcium
Men neemt in het algemeen aan, d a t fruit op kalkhpudende- beter
groeit dan op kalkarme grond. Hoogstwaarschijnlijk is dit echter niet
zozeer een kwestie van voeding dan wel van betere structuur van de
grond. Deze is immers op kleigrond sterk afhankelijk van het kalkgehalte. In de practijk kent men echter geen kalkgebreksverschijnselen
bij fruitbomen.
Verschijnselen van kalkovermaat zijn beter bekend in de.fruitteelt.
E r doet zich dan chlorose voor, d a t vooral bij peren en pruimen soms
zeer ernstig kan zijn. Dit is een gecompliceerd verschijnsel, waarbij ook
het element ijzer betrokken is. In de volgende paragraaf wordt hierop
nader ingegaan.
e. Magnesium
In het veld ziet men niet veel magnesiumgebreksverschijnselen Het
is in de meeste gronden, ook zonder speciale bemesting, in voldoende
hoeveelheden voorhanden. Op arme, zure zandgronden zijn wel gebreksverschijnselen ten gevolge van magnesiumtekort waargenomen. In dat
geval is een regelmatige bemesting met magnesiumsulfaat (ca. 100 kg/ha)
zeer effectief. Op deze gronden is een bemesting met stalmest en patentkali sterk aan t e raden.
Bij de verschillende fruitsoorten ontwikkelen zich zeer verschillende
bladverschijnselen. Bij de appel ontstaan grote, bruine, dode plekken
in het midden van het blad tussen de nerven. Soms ontstaan ook dode
plekken op andere delen van het blad. De resterende groene delen van
het blad zijn bleek. Bij de zwarte bes wordt het middenstuk van het
blad purper. Deze purperen vlek breidt zich uit, t o t d a t alleen de bladrand nog groen is. Het blad krult dan naar onder om. Bij frambozen
worden plekken in het midden van het blad geel of rood en eveneens
banden langs de bladrand. Er blijven dan hoefijzervormige vlekken en
plekken over tussen de gekleurde vlekken en. banden. Kruisbessen
ontwikkelen brede, rode randen, die langzamerhand breder worden.
Het blad valt vroeg af, de vruchten blijven klein en rijpen niet uit.
Een onvoldoende magnesiumopname heeft abnormale spuitschade van
het blad tot gevolg.
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§4- E N K E L E B E K E N D E GEBREKSZIEKTEN

a. Randjesziekte
*
Deze ziekte komt ook in Nederland veelvuldig voor. Het meest treedt
zij op bij de rode bes, vooral bij de vulgare, rubrum- en petraeum
X rubrum-variëteiten. Gevoelige variëteiten zijn Duitse Zure en Erstling
aus Vierlanden. Vervolgens ziet men vaak de bruine randen optreden bij
appels, kruisbessen en frambozen. Peren, pruimen en kersen lijden hieraan minder. Op gronden waarop de appel randjesziekte krijgt, kunnen de
peer en de p r u i m nog goed in het blad staan. De laatste drie fruitsoorten
krijgen op zeer kali-arme gronden wel half-chlorotische bladeren, vooral
langs de randen en tussen de nerven.
De volgende appelvariëteiten zijn gevoelig voor randjesziekte: Beautyof Bath, J a m e s Grieve, Cox's Orange Pippin, Allington Pippin en Lane's
Prince Albert. Veel minder gevoelig is de Bramley's Seedling. Ook de
onderstam beïnvloedt het optreden. Op type V vertonen de bomen het
ernstigst randjesziekte, op II matig, op I weinig en op X I I I zeer weinig.
Bij de zwarte bessen is de Baldwin tamelijk gevoelig. Bij de kruisbessen
is Whinham's Industry minder gevoelig dan andere variëteiten.
N
Zoals reeds werd besproken, is de — v e r h o u d i n g van veel betekenis.
IC
Op gronden met een laag K-gehalte kan bij een geringe N-bemesting de
randjesziekte achterwege blijven, terwijl opvoering hiervan de ziekte
teweegbrengt. Het is dan ook niet te verwonderen, dat in grasboomgaarden zelden K-gebrek optreedt, omdat bier de N-voorziening van de
bomen meestal minder is dan op zwart gehouden boomgaarden, tenzij
natuurlijk grote hoeveelheden stikstof worden gegeven. Hierbij spelen
echter ook nog andere factoren een rol.
Men vindt randjesziekte gewoonlijk op gronden met de volgende
profielen :
De boven- en ondergrond zijn zandig, zeer doorlatend en slecht vochthoudend. Het wateropstijgend vermogen (de opdrachtigheid) is gering.
Onder een zavelige bovengrond bevindt zich een ondoorlatende,
stijve ondergrond (kleibank of kniklaag). Tijdens n a t t e perioden
stagneert het water en tijdens droge verdrogen de bomen.
Zowel de boven- als de ondergrond zijn zeer zwaar, waardoor de
afwatering sterk wordt belemmerd.
De slechte waterhuishouding beheerst in alle gevallen het optreden
van randjesziekte. Bovendien bevat een lichte grond als in profiel i van
nature weinig kali. Door kunstmatig een hoge grondwaterstand in het
leven te roepen bij een potproef met kruisbessen, kon de randjesziekte
worden verwekt, terwijl een complete voedingsoplossing werd gegeven!
Dat de randjesziekte teweeg wordt geroepen door een kalitekort in
de boom bewijzen wel de uitvoerige analyses van WALLACE. Hij
verrichtte dit onderzoek om na te gaan of er een verband bestond tussen
het optreden van deze ziekte en het gehalte aan K en andere elementen
in verschillende organen van de boom. Dit verband bleek in alle gevallen
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zeer sterk te zijn.- Tabel V geeft deanalyse-resultaten v a n bladeren,
scheuten en stam v a n 4 jaar oude appels, v a r . Stirling Castle op I,
gegroeid in potten m e t zand, resp. begoten met volledige voedingsoplossing enmeteenvoedingsoplossing zonder kali.
TABEL V

EFFECTVAN TE GERINGETOEVOEROPDEKALIGEHALTENVAN

DELENVANEENAPPELBOOM

Chemische analyses

Blad van
eindscheut

Bast

Hout

Bast

Hout

%

/o

%

%

/o

33-92
8.91
45-40
4-05

41.61
6.19
37-83
2.34

48.89
2.28
36.68
0.88

39-71
6.19
35-85
2.22

48.84
I-I3
31.12
0.35

38.00
7-50
10.58
0.79

46.19
5-57
16.37

53-96
1.51
18.61
0.28

46.67
5-64
16.77
0.94

53-56
0.70
20.68
0.14

*

Volledige voedingsoplossing
Droge stof op vers gewicht
As in droge stof
K 2 0 in as
K 2 0 in droge stof
Zonder Kali
Droge stof op vers gewicht
As in droge stof
K 2 0 inas
K a O in droge stof
K 2 0 indroge stof als % van
K 2 0 in volledige voedingsoplossing

Stam 4 j . oud

Scheut

0.91

36.48
42.63
38-94
31-85
De typische verschijnselen, die in alle analysen terugkeren, zijn een
relatief hoog droge stof % ,laag asgehalte enlaag kaligehalte, zowel in de
as als in de droge stof.
Dat de K-gehalten ook in het veld zeer laag kunnen zijn, bewijst
onderstaande analyse v a n gezonde en kaligebreksverschijnselen (chlorose) vertonende pruimen v a ndevar. Purple Pershore (tabel VI).
19.62

T A B E L VI

CHEMISCHE ANALYSE VAN PURPLE PERSHORE ZONDER EN MET
K-GEBREKSVERSCHIJNSELEN IN HET VELD

As t.o.v. droge stof
K 2 0 inas
K 2 0 in droge stof
K 2 0 in droge stof als %
van K 2 0 in dr. st. in gezonde bomen

a

%

%

%

0.96
3-25
53-15 3 2 . 1 0
0.31
1-73

O) 0 ^

Vruchtenpulp

11.38
18.51

c

Blad v. d.
vr. sporen

Vruchtenpulp

Chemische analyes

| Randjeszieke bomen

Blad v. d.
vr. sporen
/o

Gezonde bomen

C-.0
•4-»

6-99
3-78
0.26

2.40
44.90
1.08

0.92
32.69
0.30

12.32

62.43

96.77

2.II
100
100

100
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Hieruit blijkt, dat het K 2 0 % in het blad het scherpst reageert op kaligebrek, in de vruchten minder en in de stenen bijna niet. Het zaad voor
de voortplanting ontvangt ten koste van de vegetatieve delen een vrijwel
normale K-hoeveelheid.
Dat de ene variëteit gevoeliger is dan de ander kan worden toegeschreven aan het feit dat de een beter in staat is kali op te nemen dan
de ander en is niet gelegen in de mindere kalibehoefte van de ongevoelige
variëteit. Bij de kruisbessen is Careless gevoeliger dan Whinham's
Industry. Op een perceel kwamen deze naast elkaar voor.
Careless was in 3 jaar na het planten nagenoeg niet gegroeid en vertoonde ernstig gebreksverschijnselen; de Whinham's Industry vertoonde lichte verschijnselen, maar was normaal gegroeid. De analyse gaf
het volgende resultaat (tabel VII).

T A B E L VII

INVLOED VAN DE VARIËTEIT OP HET KALIUMGEBREKSVERSCHIJNSEL BIJ KRUISBESSEN
Scheuten
Bladeren

1

Takken

Variëteit
Asin%
Asin %
van K 2 Oin KjOin
van
droge droge
droge
as
stof
stof
stof
Whinham's Industry
Careless

IO.37
8.90

6.17
3-86

O.64
O.34

4-73
5.20

K 2 Oin
as

K 2 0 in
droge
stof

13.82
8.89

O.65
O.43

Het herstel van de randjesziekte kan in de meeste gevallen geschieden
door hoge K-bemestingen, bijv. 300 kg K 2 0 per ha. Het resultaat is niet
steeds direct gunstig. Dit kan veroorzaakt worden door de grond, die de
ontvangen kali vastlegt (K-fixatie). Dit verschijnsel ziet men op de
rivierklei, speciaal op de Maasklei. Het kan echter ook zijn, dat het
tekort in de plant zo groot is en de aangeboden kali zo moeilijk opgenomen wordt, dat het enkele jaren duurt voor resultaten verkregen
worden. Dit was het geval in een boomgaard waarin rode- en kruisbessen ernstig randjesziekte vertoonden. Bij wijze van proef ontving een
deel van de struiken 300 kg K 2 0 per ha. Na 2 jaar waren de kruisbessen
weer gezond, terwijl de rode bessen nog even slecht stonden als vóór de
bemesting. WALLACE onderzocht dit geval en vond het volgende (tabel
V I I I volgende blz.)
In enkele gevallen waarbij de bomen ondanks hoge kalibemesting
moeilijk herstelden, gaf een gedurende het groeiseizoen om de 10 dagen
uitgevoerde bespuiting met 1% Kaliumsulfaat zeer goede resultaten.
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De proeven werden genomen bij pruimen. Deze methode kan slechts bij
wijze van proef worden aanbevolen.
TABEL VIII

VERSCHIL IN HERSTEL VAN RANDJESZIEKTE BIJ RODE AALBESSEN
EN KRUISBESSEN NA K-BEMESTING
Kruisbessen

Rode bessen
Chemische analyse
K-bemesting
Blad
0/

/o

As in droge stof
K 2 0 in as
K 2 0 'n droge stof
K 2 0 in dr. stof v a n
bemeste in % t.o.v.
controle

1

Onbemest

K-bemesting

Onbemest

Tak

Blad

Tak

Blad

Tak

Blad

Tak

0/

%

°/

%

/o

%

%

/o

15-58 7.17 13.61
13-08 10-95 6.42
2.04 0.79 O.87

243-5 I5I-9 1 0 0

/o

6.71 1 0 . I I 5.00 10.72 4.86
7.82 23.03 27.24 4-45 6.69
0.52 2.33 1.36 0.48 O.32

100

485-4 425.0

100

100

b. Kalkchlorose
Bij deze ziekte vertonen de bladeren in plaats van de normale groene
kleur bleekgroene en in ernstige gevallen gele kleuren tussen de nerven.
Deze laatste zijn gewoonlijk nog groen. De chlorophylvorming is in deze
bladeren ernstig gestoord, waardoor de assimilatie zeer onvoldoende is.
De scheutgroei van dergelijke bomen is dan ook zeer gering. Ze maken
een kwijnende indruk.
Dit verschijnsel doet zich veel voor bij peren op kwee-onderstam.
H e t treedt ook op bij appels, vooral op zwakke of matig sterke onderstam
en bij pruimen. Pruimen vertonen, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt,
soms chlorotische verschijnselen ten gevolge van kaligebrek. Een asanalyse wijst duidelijk aan of men met kaligebrek of kalkchlorose te doen
heeft. Ook perziken kunnen er ernstig onder lijden.
Het komt het meeste voor op lichte, droge, kalkarme grond, hoewel
het toch ook wel wordt waargenomen op kalkrijke grond en anderzijds
niet altijd optreedt op kalkarme grond. Een direct verband met het kalkgehalte van de grond is er niet. Men treft chlorose vrijwel uitsluitend aan
in zwartgehouden boomgaarden waarin weinig stalmest of groenbemesting komt. De oorzaken van deze chlorose zijn niet duidelijk aantoonbaar.
Wel staat vast, dat men tijdelijke genezing kan krijgen door gemakkelijk
oplosbare ijzerzouten in de boom te brengen. Klaarblijkelijk is er dus
in de boom een tekort aan assimileerbaar ijzer. De oorzaken van de ziekte
neemt men hiermee niet weg en enkele jaren na de behandeling keert het
"ziektebeeld terug. WALLACE heeft ook deze ziekte onderzocht. Chemi-
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sehe analyse van zieke in vergelijking met gezonde bladeren gaf de
volgende resultaten:
H e t percentage droge stof is in groene bladeren aanmerkelijk hoger dan
in de chlorotische.
Het asgehalte is in de groene bladeren lager dan in de chlorotische.
Het kalkgehalte is steeds aanmerkelijk hoger in de groene dan in de
chlorotische bladeren.
Het gehalte aan K en Na is in de groene bladeren aanzienlijk lager dan
in de chlorotische. De chlorotische bladeren kunnen wel ioo % meer
bevatten.
Het ijzergehalte is soms in de groene, soms in de chlorotische bladeren
hoger en vertoont aanzienlijke schommelingen. In bast en hout is het
Fe-gehalte in de chlorotische bomen bijna steeds hoger.
Het Mn, Mg, Al, Si en P-gehalte is wisselend en houdt blijkbaar geen
verband met de ziekteverschijnselen.
Hoewel dus de analyse duidelijke verschillen oplevert, die trouwens
bij het analyseren van andere gewassen bevestigd worden, draagt ze
weinig bij tot een verklaring van het verschijnsel en geeft nog minder
aanwijzingen voor het genezen of voorkomen ervan. Het merkwaardige
verschijnsel doet zich voor, dat ijzerzouten, in de boom gebracht, genezing
teweeg kunnen brengen, terwijl toch bij analyse van de delen van de
boom niet steeds duidelijk een Fe-tekort blijkt. Klaarblijkelijk is het
aanwezige ijzer niet werkzaam in de plant.
De toestand van de boom is beslissend voor het optreden van de ziekte.
Men kan n.1. tijdelijk de ziekteverschijnselen wegnemen of verminderen
door het in de boom brengen van ijzerzouten indien in de bodemtoestand
geen wijziging wordt gebracht.
Er zijn 4 methoden om het ijzer toe te dienen.
Ijzerbemesting met ijzerzouten, hoofdzakelijk met ijzersulfaat.
Bespuitingen van de boom met ijzerzouten.
Het bestrijken van snijwonden van takken met een ijzeroplossing.
Injectie met oplossingen en kristallen in gaten in de stam.
De eerste methode geeft over het algemeen weinig resultaten. Dit is
ook wel begrijpelijk, omdat er vrijwel steeds voldoende ijzer in de bodem
aanwezig is. Bemesting zal de hoeveelheid ijzer in de bodem niet merkbaar vermeerderen. De boom kan het ijzer echter niet assimileren, hetzij
dat de wortels het niet kunnen opnemen, hetzij dat het in de plant
immobiel wordt.
De tweede methode voldoet plaatselijk. In de ananascultuur op Hawai
wordt meer dan de helft van de beteelde oppervlakte regelmatig veelvuldig bespoten. In Engeland n a m WALLACE proeven met bespuiting van
vruchtbomen met Ferrosulfaat 1 % + uitvloeier. De resultaten zijn als
volgt samen te v a t t e n .
Soms werkt het zeer goed, soms wisselvallig, soms slecht.
Een 1 % oplossing werkt beter dan een van 0.5 of 0.25 % .
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De werking is slechts tijdelijk; één, hoogstens twee jaar.
Er trad soms beschadiging op die zo nu en dan zeer ernstig was, vooral
in gevallen waarbij de chlorose hevig optrad.
Over de derde methode is zeer weinig bekend.
De vierde methode wordt in Nederland veel toegepast en gewoonlijk
wel met tijdelijk succes. Men boort hierbij smalle gaten in de s t a m of in
dikkere takken die de chlorose vertonen tot enkele cm in het spinthout
en brengt hierin enkele grammen ijzercitraat-kristallen. De kristallen
worden dan door de sapstroom in de stam opgelost en vervoerd. Het gat
wordt met entwas of stopverf gesloten. De behandeling moet geschieden
ongeveer een maand voor het uitlopen van de bomen. Doet men het
tijdens het uitlopen van de knoppen dan is de kans op beschadiging vrijgroot. Men moet ook voorzichtig zijn met het toedienen van te grote
hoeveelheden ijzercitraat. Ook in dat geval krijgt men vrij zeker beschadiging, waarbij de bladeren dan zwart worden. Mits men de behandeling
met de nodige voorzichtigheid toepast, is een tijdelijk succes verzekerd.
De bladeren kleuren weer groen en de scheutgroei wordt hervat.
Een blijvende verbetering van deze ziekte kan men bereiken door
voortdurend grote hoeveelheden organische stof in de bodem te brengen.
Dit kan geschieden door zware stalmestgiften, herhaalde zware groenbemesting of een permanente bedekking met gras of klaver. Na het
onderploegen van de zode neemt de chlorose echter weer toe.
Men dient evenwel te bedenken, dat deze metbode slechts resultaat
kan hebben indien de bodem regelmatig aanzienlijk wordt verrijkt met
organische stof, waardoor het bacterieleven sterk .wordt gestimuleerd.
Het is ook uit dit .oogpunt af te raden de grond angstvallig zwart
te houden. Op gronden die geen permanente bedekking met gras verdragen, kan men met groenbemesting in de zomer de bodem beter in
goede conditie houden dan door steeds tot laat in het najaar de bodem
van alle onkruid te zuiveren.
Welke veranderingen er plaats vinden in een bodem waar de chlorose
vermindert, is niet bekend. Men kan slechts opmerken, dat m e n de
n a t u u r meer nabij komt met een begroeide bodem, waardoor men minder
kans heeft op verstoring van evenwichten, al kan men dan niet exact
aangeven welke verstoring dit is.
Tenslotte kan worden opgemerkt, dat ook Mn-gebrek v e r b a n d kan
houden met de kalkchïorose, vooral bij appels.
c. Inwendig kurk („Internal cork")
Een bekende physiologische ziekte bij de appel is het zgn. „ s t i p " ,
ten onrechte wel genaamd „kurkstip". Er ontstaan bij deze ziekte direct
onder de opperhuid aan de naar de kelk gekeerde zijde van de vrucht
dode weefselplekjes. Ter plaatse is de opperhuid dan enigszins ingezonken. Deze dode weefselpartijen bevatten geen kurkcellen. Bij het
schillen van de appel blijken ze taai te zijn. Ze bederven zowel het
uiterlijk als de smaak van de vrucht. De Engelsen spreken dan ook van
„bitterpit".
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De beschreven „stip"ziekte is in Nederland wel verward m e t een
andere ziekte van de appelvrucht, n.1. „het inwendige k u r k " . Hierbij
ontstaan er bruine plekken binnenin de vrucht om het klokhuis, die klaarblijkelijk wel kurkweefsel bevatten. Uitwendig is er dan aan de vrucht
niets te zien. Voorzover bekend komt deze ziekte in Nederland niet voor.
In Nieuw-Zeeland, waar deze ziekte werd geconstateerd, bemerkte men,
dat men hier te doen had met een boriumgebreksverschijnsel. Vrucht en
blad van de zieke vrucht hadden een zeer laag boriumgehalte. Dit
„inwendig k u r k " kan afdoende bestreden worden door een bespuiting
of bemesting met boriumzouten (bijv. borax).
Men heeft in Nederland, misleid door deze mededeling, getracht het
„ s t i p " te bestrijden door boriumbemesting, uiteraard zonder succes,
o m d a t dit een verschijnsel is met een geheel andere oorzaak.
§ 5.

D E BEPALING VAN D E VOEDINGSTOESTAND VAN D E BODEM

Zoals wij reeds zagen, dient de rationele bemesting gebaseerd te zijn
op kennis van de behoeften van het te bemesten gewas en in de tweede
plaats op kennis omtrent de voedings- en structuurtoestand v a n de
bodem, waaruit de plant de noodzakelijke elementen moet opnemen,
mits de structuur van de grond dit toelaat.
Een uitvoerige bespreking hierover mag in het kader van dit „Leerboek
voor de Fruitteelt" niet worden verwacht. Er zal slechts gewezen worden
op de mogelijkheden die er in Nederland zijn om hieromtrent ingelicht
te worden en de aandacht worden gevestigd op de betekenis van de
verkregen gegevens.
Voorop kan gesteld worden, dat het nimmer mogelijk is bij een langzaam reagerend gewas als een fruitboom rationeel t e mesten zonder
kennis omtrent de voedingstoestand van de bodem. Dit geldt vooral voor
de elementen Calcium, Kalium en Phosphor.
Hoe vaak zal het niet zijn voorgekomen, dat een kalkbemesting werd
gegeven, terwijl uit chemisch grondonderzoek had kunnen blijken, dat
de bodem kalk genoeg bevatte en ook andersom, een kalkbemesting
achterwege werd gelaten, terwijl zowel de slechter geworden structuur als
de bodemanalyse zouden hebben uitgewezen, dat een kalkgift op zijn
plaats zou zijn geweest.
In Nederland wordt ten behoeve v a n de Landbouw grondonderzoek
verricht in het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen
en in het Laboratorium voor Grondonderzoek van de Proeftuin „ZuidHollands Glasdistrict" te Naaldwijk. Het laatste is meer ingesteld op de
groenteteelt onder glas en het eerste meer op de landbouw en de fruitteelt
in de volle grond.
Een volledige analyse van het laboratorium te Groningen omvat voor
kleigronden een bepaling van de granulaire samenstelling (grof en fijn
zand en afslibbare delen), het humusgehalte, CaC0 3 -percentage, verzadigingsgraad en p H en van phosphorzuur (P-getal en P-citroenzuurcijfer) en kalium (K % ) . Van zandgrond wordt bepaald: de p H , humusgehalte, kalkfactor, het P-getal, het P-citroenzuurcijfer en het kaligetal.
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Het is hier niet mogelijk aan te geven welke betekenis aan de cijfers
moet worden toegekend. Dit wisselt te sterk voor de verschillende grondsoorten en de verschillende gewassen. Door het bedrijfslaboratorium
wordt bij elk analyserapport een advies gegeven, dat zoveel mogelijk is
afgestemd op de voor de verschillende gronden geldende normen. Het is
overigens het beste zich voor een concreet bemestingsadvies aan de hand
van het ontvangen analyse-rapport te wenden tot de Rijkstuinbouwconsulent. Voor het nemen van de grondmonsters k a n men zich het beste
wenden tot een assistent van de Voorlichtingsdienst, die over ervaring
hieromtrent beschikt en gewoonlijk in het bezit is van materiaal om
monsters te nemen (grondboor, enz.).
Aangezien de verkregen cijfers pas waarde krijgen indien men ze kan
vergelijken met andere en ook indien mogelijk men een verband k a n
vaststellen met de groei van de gewassen, is het verrichten van een
georganiseerd regionaal grondonderzoek van veel betekenis. Er worden
daarbij door een belanghebbende vereniging of instantie veel monsters
genomen en ter onderzoek ingezonden. De resultaten geven dan enig
inzicht in de algemene gesteldheid van de bodem in zo'n gebied, waarop
gemakkelijker in een individueel geval adviezen kunnen worden gebaseerd. Door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Kesteren worden in een
verslag omtrent een regionaal grondonderzoek in de boomgaarden op
kleigrond in de Betuwe zekere normen aangenomen voor de gewenste
toestand. Daarvan uitgaande blijkt, dat bij een 6oo-tal monsters in
circa 50 % de kalktoestand onvoldoende is, in 30 % de fosfaattoestand
te wensen overlaat en in bijna 60 % de kalivoorziening van de grond
onvoldoende was. Deze cijfers bewijzen wel, d a t in veel gevallen het
grondonderzoek verrassende resultaten kan opleveren en een rationele
bemesting bevordert.
Aan dit routine-onderzoek moet echter anderzijds weer geen overdreven waarde worden toegekend. Dit geldt te meer zolang niet voor de
verschillende gronden nauwkeuriger het verband tussen de bodemanalysecijfers en de stand en productie van de gewassen bekend is. Thans
k a n in veel gevallen slechts duidelijk advies worden gegeven bij uitgesproken lage of hoge cijfers. Bovendien zijn behalve de geanalyseerde
bestanddelen van de bodem en de nevenelementen ook de structuur en
de profielbouw van zeer veel betekenis voor een gezonde groei van de
gewassen.
W a n n e e r men regelmatig de grond laat analyseren, kan na enkele
jaren h e t verband tussen de hoeveelheid van de toegediende meststof
en het verloop van het kali- en phosphorzuurcijfer worden vastgesteld.
Deze kennis m a a k t een nauwkeuriger dosering van de meststoffen
mogelijk.
Naast het grondonderzoek kan men zich een indruk vormen van de
voedselrijkdom van de bodem door het aanplanten van enkele exemplaren van een gewas d a t snel reageert op een tekort aan een zekere
meststof. In de fruitteelt is bijv. de rode bes, var. Duitse Zure zeer
gevoelig voor een lage kalitoestand in de bodem. Het blad krijgt bruine
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randen (randjesziekte) op grond met een onvoldoende kalivoorziening.
Treedt dit verschijnsel op dan bestaat er aanleiding de kalibemesting
te verhogen, ook voor andere fruitsoorten, al vertonen deze nog geen
uitwendig zichtbare gebreksverschijnselen.
In Engeland heeft men een zeer snelle methode ontwikkeld om vast
t e stellen of een boom gebrek heeft aan een bepaald noodzakelijk element.
Deze methode leent zich nog niet voor toepassing in het groot door fruittelers. Ze zal zeker in bepaalde gevallen toegepast worden door getrainde
assistenten of personeel v a n een veldlaboratorium. Te East Mailing werd
door ROACH deze methode ontwikkeld. Ze berust op injectie van een
deel van de boom, hetzij een gehele tak, hetzij een enkel klein deel van
een blad tussen twee zijnerven met een vloeistof die een bepaald element
in opgeloste vorm bevat. Het resultaat van de injectie is in geval van een
tekort aan het toegediende element in twee tot zeven dagen zichtbaar en
uit zich in een versterkte groei van het behandelde deel en in een verbetering v a n de bladkleur. De vergelijking tussen behandeld en onbehandeld wordt zeer vergemakkelijkt indien op één blad naast elkaar
behandelde en onbehandelde delen aanwezig zijn. Kleurverschillen worden dan zeer spoedig waargenomen. De methode wordt dan ook zeer
gevoelig genoemd. Men heeft op deze wijze in Zuid-Afrika bij vruchtbomen tekorten kunnen aantonen van stikstof, kali, calcium, borium,
koper, phosphorzuur, magnesium, mangaan, ijzer, zink, enz. Deze
methode is vooral van betekenis voor de elementen die gewoonlijk in de
grond niet worden onderzocht of waarvan de bepaling op veel moeilijkheden stuit. Weet men door injectie bij welk element een positieve
reactie optreedt dan kan het onderzoek hierop worden gericht en kunnen
verbeteringsmaatregelen worden genomen. In ons land werd deze
methode wel toegepast om na te gaan of de chloroseverschijnselen bij
peren uitsluitend op een ijzertekort berusten.
Teneinde de herkenning van gebreksverschijnselen te vergemakkelijken, wordt hieronder een tabel gegeven waarin voor verschillende
vruchtsoorten per element de symptomen worden omschreven. De
gegevens zijn grotendeels ontleend aan WALLACE.
TABEL IX

Vruchtsoort

Ontbrekend
element

Alle gewassen

Stikstof

Appel

Phosphor

Symptomen
Korte en dunne scheuten; slechte
bladstand; kleine bleekgroene bladeren met hel oranjerode of purperen
t i n t e n ; vroege bladval; weinig bloem e n ; kleine, fel gekleurde vruchten.
Korte en dunne scheuten; slechte
bladstand; kleine dofgroene bladeren
met bronzen tinten ; vroege bladval ;
weinig bloemen; kleine vruchten.
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Vruchtsoort

Ontbrekend
element

idem

Kalium

idem

Magnesium

idem

IJzer

idem

Mangaan

Peer

Kalium

idem

Magnesium

idem

IJzer

idem

Mangaan

Pruim
Kers

Kalium

idem

Magnesium

idem

IJzer

idem

Mangaan

Symptomen
Dunne scheuten of achterwege blijven
van de groei; bladeren blauwgroen,
soms met tussennervige chlorose;
randjesziekte ; kleine, groene vruchten.
Bladeren met hevige necrotische vlekken
tussen de nerven aan het einde van het
seizoen, daarvoor tussennervige chlorose of purperkleuring; ontbladering
van de eindscheuten, beginnend aan
de basis; vruchten rijpen niet af.
Bladeren aan de toppen van de eindscheuten chlorotisch. De chlorose
schrijdt van de top naar de basis van
de scheut voort; takken kunnen
sterven; sterk gekleurde vruchten.
Bladeren met opvallende tussennervige chlorotische vlekken over de
gehele boom verspreid ;jonge bladeren
aan de eindscheuten kunnen groen
zijn.
Bladeren met donkerbruine randen;
geringe scheutgroei.
Oudere bladeren van eindscheuten
zeer donkerbruine tussennervige necrose in het midden v a n het blad.
De randen kunnen groen blijven.
Vroegtijdige bladval, beginnend aan
de basis van de scheuten.
Bladeren aan de toppen van de scheuten chlorotisch, in ernstige gevallen
geheel geel. Takken kunnen afsterven.
Bladeren bleekgroen met tussennervige chlorose, beginnend aan de bladranden, over de gehele boom verspreid.
Bladeren blauwgroen, soms chlorotisch ; bladranden opgerold, evenwijdig aan de middennerf; randjesziekte.
Oudere bladeren met tussennervige
chlorose, gevolgd door necrose, beginnend bij de bladranden.
Bladeren aan de toppen van de scheuten chlorotisch; takken sterven in
ernstige gevallen af.
Bladeren met tussennervige chlorose;
over de gehele boom verspreid.
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Vruchtsoort
Zwarte bes

Ontbrekend
element
Phosphor

idem

Kalium

idem

Magnesium

e

Rode bes

IJzer en
Mangaan
Kalium

Kruisbes

Phosphor

idem

idem

Kalium

idem

Magnesium

idem

IJzer

Framboos

Phosphor

idem

Kalium

idem

Magnesium

idem

IJzer en
Mangaan

Symptomen
Scheuten kort en dun ;weinig knoppen
en bloemen; kleine dofgroene bladeren met talrijke purperen vlekjes;
vroege bladval; slecht rijpende, zeer
zure vruchten.
Bladeren vertonen eerst roodpurperen
tinten, later ontstaan grijsbruine
bladranden; slechte groei; ongelijk
rijpende vruchten.
Middengedeelte van het blad wordt
purper, langs de randen blijft een
smalle, groene band bestaan. Bladeren
krullen om naar onderen.
Bladeren aan de toppen van de jonge
scheuten chlorotisch.
Bladeren blauwgroen met lichte geringe chlorose, beginnend van de
bladranden, die spoedig afsterven.
(„Randjesziekte"). Door omkrullen
van het blad tussen de bladpunten
wordt het blad spitser.
Bladeren dof purper tot rood purper.
Vroege bladval. Groei gewoonlijk
slecht.
Bladeren blauwgroen. Bladeren krullen om naar onderen. Bladranden
bruin of bruingrijs, voorafgegaan door
purperen randen. Vroege bladval,
ernstige groeistoornis.
Bladeren lichtbleekgroen met brede,
rode bladranden, rode kleuren, bleekgeel aangelopen.
Bladeren aan de toppen der scheuten
zwak chlorotisch.
Slecht gegroeide, dunne scheuten.
Bladeren met dof purperen tinten.
Vroege bladval.
Bladeren met „randjesziekte". Ze sterven ook tussen de nerven af. Slechte
groei.
Oudere bladeren in het midden en aan
de rand met gele en rode tinten. Een
groene band blijft over. Vroege bladval, beginnend aan de basis van de
scheuten.
Bladeren vooral bij de toppen sterk
chlorotisch met groene nerven.
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§ 6.

D E BEMESTING I N H E T ALGEMEEN

Door een bemesting wordt er naar gestreefd de grond in een zodanige
toestand te brengen, dat de plant de optimale productie kan geven.
Deze bodemverbetering kan betrekking hebben op de structuur van
de grond en op de voedingstoestand.
a. De structuur van de grond
Onder structuur wordt verstaan de wijze waarop de gronddeeltjes ten
opzichte van elkaar zijn gerangschikt. Deze rangschikking beslist over de
verhouding tussen grond, water en lucht in de bodem. Deze grondwaterlucht-verhouding is een belangrijke factor in het complex van bodemfactoren die de groei v a n de plant beïnvloeden.
Er zijn slechts weinig gronden waarvan de structuur ideaal is. Structuurgebreken treden vaak op. Onderzoek naar de structuurtoestand is
zeer lastig. Men is er nog nimmer bevredigend in geslaagd de structuur
op een zeker ogenblik op exacte wijze vast te leggen in een formule of
cijfer. Te minder is het mogelijk de structuur als dynamisch verschijnsel
— hij is immers steeds aan veranderingen onderhevig — exact te formuleren. Men moet daarom noodgedwongen volstaan met vage omschrijvingen. W e zullen hier slechts spreken over structuurgebreken in zoverre
ze door bemestingsmaatregelen te verbeteren zijn.
De twee meest voorkomende oorzaken van structuurgebrek zijn kalkgebrek en een laag humusgehalte.
Wanneer een kleigrond, die gewoonlijk bij zijn ontstaan een zeker
percentage kalk bevat — in zeekleigronden wel tot 15 % toe — in de
loop der eeuwen door uitspoeling zijn kalk verliest, komt er een ogenblik
dat het klei-humuscomplex calcium gaat uitwisselen tegen waterstof.
De kleicolloïden, met calcium Verzadigd, bevinden zich in gecoaguleerde
toestand, wat een goede kruimeling met zich meebrengt. De grond is
onder die omstandigheden in staat vrij grote hoeveelheden water op te
zuigen zonder overmatig nat te worden en kan anderzijds in droge tijden
veel water verdampen zonder steenhard op te drogen. De grond is niet
spoedig te n a t noch t e droog. De bewerking k a n daardoor gedurende een
relatief lange periode zonder moeilijkheden worden uitgevoerd. Op kalkarme grond verkeren deze eigenschappen in hun tegendeel. Door adsorptie van H-ionen verliest het kleicolloïd voor een deel zijn coagulerende eigenschappen. Bij regenval vallen de kruimels uit elkaar, de
grond verslempt („lopende" of „pannige" grond). De kleideeltjes en zanddeeltjes spoelen uit elkaar. De grond schift. Na opdroging gelijkt de
oppervlakte een plaat en is witglanzend door de blootgespoelde zanddeeltjes. Zwaardere gronden worden stug in de bewerking en drogen
kluitig op. De kluiten zijn hard. In elke oude polder zijn deze verschijnselen bekend. De m a t e waarin ze optreden, hangt af van nevenfactoren
(humusgehalte, karakter van de ondergrond en granulaire samenstelling).
In het analyse-rapport van het Bedrijfslaboratorium ziet men in deze
gevallen, dat de Verzadigingsgraad ( = V) gedaald is beneden 100.
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Indien deze bijv. 90 bedraagt, betekent dit, dat er van de 100 geadsorbeerde ionen, 10 waterstofiohen zijn. Dit gaat tevens gepaard met een
daling van de p H .
Treden er in de ondergrond waterstagnereude lagen op (bijv. kleiof kniklagen, oerbanken) dan verergeren de verslempingsverschijnselen.
Een hoog humusgehalte, bijv. boven 3 % , zoals wel voorkomt op
gescheurde weilanden heft de slempigheid in de meeste gevallen op.
Ook op kalkhoudende gronden komen wel structuurgebreken voor.
Humusarme zandgronden vertonen soms een zo geringe samenhang, d a t
ze in ernstige m a t e aan verstuiving bloot staan. Zware kleigronden
kunnen bij een laag humusgehalte, bijv. beneden 2 % , zeer stug zijn in de
bewerking. Gewoonlijk hangt dit samen met de ongunstige verdeling van
de zandfracties. Bij een laag fijn-zand-gehalte en een hoog grof-zandgehalte treden bij een zware grond ernstige structuurgebreken a a n de dag.
Men spreekt hier wel van „betonstructuur", gedachtig aan de betonfabricage waar ook zeer fijne delen (cement) worden gemengd m e t grof
zand. In de rivierkleistreken vindt men dit meer dan op de zeeklei.
Bemesting met chilisalpeter of natronsalpeter kan eveneens structuurverslechtering ten gevolge hebben. Ditmaal ten gevolge v a n adsorptie
v a n Na-ionen, die zeer sterk peptiserend, dus structuurversie chterend
werken. Deze ongunstige werking blijkt overduidelijk bij overstroming
met zeewater dat zeer veel natrium bevat. Laat men de bemesting met
chili het volgende jaar achterwege dan herstelt de structuur zich
weer.
b. Structuurverbetering door bemesting
Allereerst kan gewezen worden, in geval van kalkarmoede, op de
mogelijkheid van kalkbemesting. Het beste is eerst een grondmonster te
nemen en dit te laten onderzoeken indien men vreest voor een kalktekort.
Op de kleigronden beginnen zich vaak structuurgebreken te vertonen,
al zitten er nog enkele tiende procenten kalk in de grond. Het is dus
raadzaam reeds met de kalkbemesting te beginnen indien de analyse
een kalkgehalte aanwijst van 1 % of minder, al zal men dan minder kalk
gebruiken dan bij een absoluut tekort aan kalk in de grond.
Op kleigrond wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van poederkalk of
landbouwkatk. Hierin bevindt de kalk zich in de vorm van calciumhydroxyde (Ca(OH) 2 ). Deze werkt het snelst of liever het minst langzaam.
De kalk moet onmiddellijk na het strooien door de grond gewerkt worden
omdat ze, aan de lucht blootgesteld, gemakkelijk overgaat in koolzure
kalk, die minder goed oplost. Bij normale prijsverhoudingen is dit de
kalkmeststof die het beste kan worden gebruikt.
Ongebluste kalk of landbouwkluitkalk (CaO) moet eerst worden geblust.
Hieraan wordt vaak niet voldoende aandacht besteed, waardoor een
minder goed strooibaar product ontstaat.
Kalikiezelkalk (o.a. Kencica) en Hoogovenkiezelkalk (o.a. Silika) zijn
op elkaar gelijkende verbindingen v a n calcium, kalium en kiezelzuur-
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anhydried en enkele andere stoffen, waarbij het Ca gebonden is aan een
kiezelzuurverbinding. Het voordeel hiervan kan zijn, dat het calcium
in de bodem gemakkelijker ter beschikking zou komen. De meningen zijn
hierover nog verdeeld. De werking is waarschijnlijk niet minder dan van
poederkalk.
Kalkmergel is een in de n a t u u r voorkomend kalkgesteente dat hoofdzakelijk bestaat uit koolzure kalk. De oplosbaarheid ervan is minder dan
van poederkalk en daardoor werkt deze meststof op bouwland minder
snel. Op een graszode zal de werking wel ongeveer dezelfde zijn als van
poederkalk. Naarmate de grond zuurder is, werkt de kalkmergel sneller.
Ze is dan ook meer geëigend voor de zure zandgronden dan voor kleigrond.
Een weinig in de fruitteelt gebruikte kalkmeststof is de schuimaarde
van de suikerfabrieken. Deze bezit echter uitstekende kwaliteiten, o. a.
ook door haar gehalte a a n organische stof. Dewerking ervan is zeer goed.
Gewoonlijk vormen de transportkosten een bezwaar. In verband met het
lage kalkgehalte wordt hiervan ongeveer 10—15 ton per ha gebruikt.
De bemesting kan het beste geschieden in het najaar voordat de grond
te nat wordt om over te rijden. Overigens is men in verband met de
gewassen niet aan een bepaald tijdstip gebonden.
De vraag naar de te gebruiken hoeveelheid kan niet zonder meer
worden beantwoord. Op zandgrond moet men zeer voorzichtig zijn met
te grote giften. Het gevaar voor overbekalking is daar terdege aanwezig.
Op het analyserapport van het bedrijfslaboratorium wordt voor
zandgronden een nauwkeurig advies gegeven. Op kleigrond hangt de
hoeveelheid af van de m a t e van ontkalking. Is de verzadigingsgraad nog
slechts weinig gedaald dan kan men volstaan met bijv. elke 3 jaren een
kalkgift van 1000 kg per ha. Is de ontkalking verder voortgeschreden
dan kan men hoger gaan, bijv. 3 à 4 duizend kg elk jaar of om de twee
jaar. Geeft men meer ineens dan gaat de kalk klonteren, waardoor ze
onwerkzaam wordt en de kluiten nog na jaren in de bodem zijn terug te
vinden. Het is beter, dat men regelmatig de bekalking herhaalt dan
ineens zeer veel geeft. Dat men niet spoedig te vaak kan terugkeren met
een kalkbemesting op zure kleigrond bewijst het feit dat reeds een gift
v a n 30.000 kg kalk per ha nodig is om het kalkpercentage van nul op
één procent te brengen1
De kalk dringt zeer moeilijk in de bodem. Op een kalkproefveld in de
Betuwe op een zeer zware kleigrond (89 % afslibbare delen) was na drie
jaren in de eerste 3 cm de verzadigingsgraad gestegen van 80 op 90 en
in de tweede drie cm van 80 op gem. 87. In diepere lagen was er nog
weinig van de bemesting te bespeuren.
Aangezien de kalk het beste oplost in koolzuurhoudend water is een
groenbemesting, gecombineerd met een kalkgift, zeker op haar plaats.
Een tweede middel ter verbetering van de structuur zowel op kalkarme als op kalkhoudende grond is het gebruik van organische meststoffen
en groenbemesting.
Stalmest kan men beschouwen uit het oogpunt van leverancier van
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voedingsstoffen (N, P, K, enz.) en uit het oogpunt van structuurverbetering, veroorzaakt door de organische stof. Onder normale omstandigheden zal de nadruk hoofdzakelijk op de laatste functie vallen, al zal
men ook de betekenis van de stalmest als leverancier van neven- en
spore-elementen niet moeten onderschatten.
Vooral voor de fruitteelt in de zwart gehouden boomgaard is de stalmest van zeer veel betekenis, omdat hier stelselmatig elke begroeiing
van de grond wordt tegengegaan en er ook geen stoppels in de grond
achterblijven, zoals in de landbouw. Men ziet dan ook vaak, dat de
structuur in angstvallig zwart gehouden gronden te wensen overlaat,
terwijl er tevens physiologische ziekten, o.a. chlorose, gaan optreden.
Dat ook het bacterieleven in gronden, die jaren achtereen geen organische
stof ontvangen, achteruitgaat, is te verwachten.
Stalmest moet dan ook voor de boomgaard als een belangrijke meststof
worden beschouwd.
Op laag gelegen, n a t t e gronden moet men met de aanwending v a n stalmest voorzichtig zijn, omdat daar het gevaar bestaat, dat ze reductieverschijnselen (blauwzwartkleuring) teweegbrengt. Bij deze reductie
ontstaan stoffen die zeer giftig zijn voor de plant. Men kan de stalmest
het beste aanwenden in het najaar of in de winter tijdens vorstperioden.
Met een flinke bemesting zijn ongeveer 50.000 kg stalmest per ha gemoeid.
In plaats van stalmest kan ook zeer goed gebruik worden gemaakt
v a n compost. Goed bereide compost zou boven stalmest het voordeel
bezitten, dat er een meer blijvende verhoging van het humusgehalte mee
bereikt wordt. De organische bestanddelen uit de stalmest daarentegen
verteren nagenoeg geheel.
Een bezwaar van stadscompost is, dat er vaak scherpe voorwerpen
in zitten die zeer nadelig zijn bij het gebruik van een wieltrekker op
luchtbanden.
Ook van compost moet circa 50 ton per ha worden gebruikt.
K a n men niet gemakkelijk beschikken over stalmest of compost dan
kan in de zwart gehouden boomgaard het gebruik van een groenbemester
zeer worden aanbevolen. Ook het zgn. mulchen van de grasboomgaard
k a n als een groenbemesting worden beschouwd. Deze methode verbetert
de structuur aanzienlijk in vergelijking met hooien of weiden van de
grasboomgaard. De indringing van voedingsstoffen, speciaal van kalk,
phosphorzuur en kali, die in grasboomgaarden slechts zeer langzaam
verloopt, wordt bevorderd door het mulchen.
Door het gebruik van groenbemesters verkrijgt men ook een verbetering van de structuur van de ondergrond, die in sommige gevallen
op oude kleigronden zeer slecht kan zijn. Vooral de doorlatendheid zal
door de intensieve doorworteling beter worden.
c. De bemesting ter verbetering vandevoedingstoestand van de bodem
De principes voor de bemesting van fruitbomen zijn dezelfde als voor
andere gewassen, omdat men de grond bemest en niet de plant. Deze
Sprenger, Fruitteelt.
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zullen hier dan ook onbesproken blijven. Slechts zal op de speciale
aspecten bij de bemesting van vruchtbomen worden gewezen voor de
onderscheidene meststoffen.
i. S t i k s t o f
De stikstofbemesting is voor alle vruchtbomen van zeer veel betekenis,
waaraan door de fruitkweker veel aandacht moet worden besteed. De
voorziening m e t stikstof bepaalt immers in hoge m a t e de groei en vruchtbaarheid. Ten gevolge van de gemakkelijke oplosbaarheid spoelt stikstof
vlugger uit, waardoor er spoedig een tekort kan ontstaan. Men moet
dan ook regelmatig elk jaar stikstofmeststoffen aanwenden. Toch wijzen
verschillende proeven er op, dat de nawerking op bepaalde grondsoorten
zich over een lange tijd kan uitstrekken.
Er is in het verleden een grote strijd geweest over de vraag, of de
salpeter- of ammoniakvorm voor de onderscheidene landbouwgewassen
het beste was. Men is langzamerhand tot het inzicht gekomen, dat vooral
de kalktoestand van de bodem een beslissende factor is, die het antwoord
op de gestelde vraag bepaalt.
Op zure gronden moet het gebruik van zwavelzure ammoniak (20.5 % N)
worden ontraden, omdat deze meststof de ontkalking en dus de verdere
verzuring van de grond in de hand werkt. Op kalkrijke gronden geeft deze
zure werking geen enkel bezwaar. Het voornaamste verschil'tussen de
twee groepen stikstofmeststoffen is, dat de ammoniakhoudende langzamer werken dan de nitraatmeststoffen, omdat de eerste langs bacteriologische weg omgezet moet worden in nitraat. Voor overbemesting is
dus de nitraatvorm aangewezen.
Voor de fruiteelt in de volle grond is de kalkammonsalpeter (20.5 % N),
die de laatste jaren op de markt gekomen is, een zeer geschikte meststof,
omdat deze de snelle werking van het nitraat combineert met de langduriger werking van de ammoniak. De bodem beschikt dan zowel in het
voorjaar tijdens de eerste ontwikkeling als in het se<zoen van de vruchtgroei over voldoende stikstof, die geleidelijk ter beschikking k o m t .
Het gebruik van chilisalpeter (15.5 % N) kan in het geval dat weinig
gebruik wordt gemaakt van stalmest het voordeel bieden d a t hiermee
een reeks spore- en nevenelementen in de bodem wordt gebracht. Het
bezwaar van de tijdelijke verslechtering van de structuur weegt voor de
boomgaarden in gras en voor de zwart gehouden boomgaarden zonder
onderteelt van groente- of landbouwgewassen niet zo zwaar.
Kalisalpeter (12.5 % N, 42 % K) is de aangewezen meststof voor de
fruitteelt onder glas, omdat hiermede geen ballaststoffen in de gronden
worden gebracht en de werking zeer snel is. Ook in de volle grond zijn er
goede resultaten mee te bereiken, vooral ook omdat in deze meststof de
gewenste overmaat kali t.o.v. stikstof door de samenstelling van de
meststof van nature gewaarborgd is. De prijs zal vaak een bezwaar
vormen.
Kalksalpeter (15.S % N) werkt zeer snel en wordt wel gebruikt voor
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overbemesting, hoewel dit meestal ontraden moet worden. Het werkt nog
goed in droge grond, waarin andere meststoffen slechts zeer langzaam
zouden oplossen.
Kalkstikstof (20 % N) moet voor de fruitteelt weinig geschikt worden
geacht.
Behalve deze zuivere stikstofmeststoffen bevatten stalmest, compost
en de samengestelde meststoffen eveneens stikstof. De eerste twee vertonen door de langzame ontleding na jaren nog een nawerking, wat
onder omstandigheden voordelen kan hebben. Men dient wel bedacht
te zijn bij stalmest op een te eenzijdige stikstofvoeding; een aanvullende
bemesting met kali is onmisbaar. Over de samengestelde meststoffen
volgt hieronder meer.
De stikstof wordt in veel gevallen in de fruitteelt te laat aangewend ;
vooral in de grasboomgaarden. Daar de stikstof, wanneer de groei begint,
de wortels bereikt moet hebben, die zich hoofdzakelijk in de laag van
25—50 cm bevinden, moet men ze eerder aanwenden dan voor landbouwgewassen, die na het zaaien of poten alleen de bovenste decimeters doorwortelen. Voor het doorzakken naar diepere lagen is enige tijd nodig.
Het is daarom raadzaam in grasboomgaarden de stikstofmeststoffen uit
te strooien in de maand Februari, desnoods reeds eind J a n u a r i . Doet men
het later dan zal de stikstof zich bij het hervatten van de grasgroei nog
grotendeels in de zode van de graswortels bevinden en hierdoor voor een
groot deel worden opgenomen, terwijl de boomwortels er niet voldoende
van profiteren kunnen. In zwart gehouden boomgaarden zal men een
maand later kunnen strooien. Vóór April moet de stikstofmeststof op de
grond liggen, wil de boom in de eerste periode van onstuimige groei er
nog v a n kunnen profiteren.
Geeft men in het voorjaar voldoende dan is een overbemesting na de
bloei, die nog al eens toegepast wordt met een nitraatmeststof, niet nodig
en soms zelfs schadelijk. De uitspoeling van de in de winter gegeven
stikstof is immers in onze droge voorzomer gering, terwijl in veel gevallen
de overbemesting door droogte langzaam oplost en pas laat de wortelzone
bereikt. Het resultaat is dan soms een slechte kleuring van het fruit en
een te lang doorgaan van de scheutgroei, waardoor de boom met onuitgerijpte scheuten de winter ingaat. Vorstschade in het jonge hout is
daarvan het gevolg, ook topsterfte treedt dan wel op.
Dat men overigens de uitspoeling van de stikstof niet te veel moet
overdrijven, wordt aangetoond door GERRITSEN. Deze wijst er op,
dat men door een regelmatige, flinke stikstofbemesting een zekere voorraad stikstof in de grond vormt, die hoofdzakelijk in organische vorm is
vastgelegd en beveiligd voor uitspoeling. Deze voorraad is aanmerkelijk
groter dan in weinig of niet bemeste boomgaarden. Tot staving van deze
mening worden de cijfers vermeld, verkregen door van een aantal boomgaardgronden het totaal stikstofgehalte te laten onderzoeken. Alle
boomgaarden lagen in gras, in de ontwikkeling en behandeling waren
grote verschillen. De resultaten, vergeleken met de bemesting en met de
groei en yuchtbaarheid, worden door hem samengevat in een tabel (X).
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TABEL X

VERBAND TUSSEN TOTAAL N-GEHALTE VAN DE BODEM ENERZIJDS
EN BEMESTING, GROEI EN VRUCHTBAARHEID ANDERZIJDS
Ligging van de
boomgaard

Gem. totaal
N-gehalte

Gem. jaarl. Nbem. per ha
(20 % N)

Zoelen
Rijswijk, West

0.35
0.27

SSO k g + wat stalmest
700 kg

Deil
Beesd

0.29
0.20

620 kg
760 kg

Avezaath

0 18

300 kg

Rijswijk, Oost
Gameren
Wadenoyen

0.19
O.18
O.17

210 kg+ wat stalmest
180 kg
290 kg-|- wat stalmest

Geïdermalsen IGeldermalsen II
Opijnen

O.14
o.ï5
0.12

300 kg
300 kg
60 kg

Resultaten van groei
en vruchtbaarheid
uitstekend
goed, alleen de jonge
bomen kanker
uitstekend
vruchtbaarh. goed,
groei slecht
uitst., groei tot voor
kort zeer sterk
sedert 2 j . goed
sedert 2 j . goed
vruchtb. goed, zeer
sterk kanker
matig; lichte bladstand
matig ;lichte bladstand
slecht, zelfs gras is
armoedig

Ook uit de nadere toelichting op de verschillende percelen blijkt het
verband tussen de N-cijfers, de bemesting en de vruchtbaarheid nog
sprekender dan uit de tabel. De boomgaarden met een behoorlijk N-gehalte en mindere groei of kanker verkeren onder afwijkende omstandigheden (o.a. boomgaard te Beesd). De boomgaarden te Rijswijk Oost en
Gameren worden pas sedert enkele jaren goed behandeld en reageerden
op de hogere bemesting reeds zeer gunstig. Het totaal N-gehalte in de
bodem is evenwel niet zo hoog als in de boomgaarden die reeds langer een
goede behandeling en flinke bemesting krijgen. Hij wijst er nog op, dat
in de onderzochte gevallen niet de hoge stikstofbemesting aansprakelijk
is voor het optreden van kanker, m a a r wel de slechte structuur.
2. P h o s p h o r
Het gedrag van het phosphor in de grond is in veel opzichten tegengesteld aan dat van stikstof. De oplosbaarheid van de phosphaathoudende meststoffen iszeer gering in de bodem, waardoor er van uitspoeling
vrijwel geen sprake is. De moeilijkheid is hier veeleer het bewerkstelligen
van een voldoende indringing in de grond van de aangewende meststoffen.
Vooral in grasboomgaarden, waar nimmer grondbewerking wordt toegepast, blijkt er in de bovenste centimeters veel phosphorzuur te zijn
opgehoopt, terwijl zelfs op een geringe diepte van bijv. 15—20 cm een
laag gehalte a a n phosphorzuur aanwezig is. Het moet daarom ook bij de
aanleg van een boomgaard van zeer veel betekenis worden geacht vóór
de grondbewerking een voorraadbemesting te geven van bijv. 2000 kg
Thomasslakkenmeel per ha en deze diep door de grond te ploegen voor
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het geval natuurlijk de phosphaattoestand v a n de bodem te wensen
overlaat, bijv. bij een P-citr. cijfer lager dan 40 op kleigrond.
Overigens kan in de boomgaard volstaan worden met een matige
jaarlijkse phosphaatgift van bijv. 80 kg zuiver phosphorzuur per ha.
Het is wel goed om zich te overtuigen van de noodzakelijkheid van een
phosphorzuurbemesting, omdat er nogal eens gevallen voorkomen waar
uit de analyse van de grond blijkt, dat het phosphaatgehalte hoog is,
bijv. het P-citr.cijfer boven 100 ligt; er doen zich gevallen voor, waar dit
zelfs de 300 te boven gaat. Gewoonlijk zijn dit oude cultuurgronden,
waarin dank zij een vroegere bewoning grote hoeveelheden organische
afval zijn terechtgekomen, bijv. mest, huisafval, kadavers, enz. Een
voorbeeld hiervan zijn de Betuwse moor- of moergronden, gelegen op de
karakteristieke woerden. Deze gronden zijn intensief zwart gekleurd tot
op grote diepte en vertonen soms op een zekere diepte, variërend van
circa 30 cm tot een meter, geelgroene phosphaatvlekken, die zeer karakteristiek zijn. Dat dergelijke gronden geen phosphaatbemesting nodig
hebben, is wel vanzelfsprekend.
Phosphorzuurarmoede komt in zand- en dalgronden meer voor dan
bij kleigrond, hoewel ook de laaggelegen zware rivierkleigronden lage
phosphorzuurcijfers hebben.
Zoals reeds werd vermeld, heeft men in de practijk nog nimmer phosphorzuurtekort in boomgaarden in ons land kunnen aantonen. Wellicht
hangt dit ook wel samen met de neiging van velen om wegens de lage
prijs van de phosphorzuurmeststoffen vóór 1940 hiermee niet te zuinig
te zijn, zodat er niet veel boomgaarden zijn met zeer lage phosphorzuurcijfers.
De resultaten van een phosphaatbemesting op zeer phosphorzuurarme
grond werden nagegaan door Bos. De grond bevatte bij het begin v a n
de proef in 1938 weinjg phosphorzuur. Het P-getal was in de laag
o — 2 0 = o en in die van 20 — 4 0 = 1 en het P-citr.cijfer v a n o — 2 0 = 12
en in 20 — 4 0 = 9. De objecten bij de proef waren o en 3.36 en 7.56 kg
zuiver P 2 0 5 per veldje. In 1943 was er nog geen enkel verschil te constateren in vruchtgroei, bladstand of wat dan ook. In J u n i 1943 werd het
phosphorzuurgehalte van blad en hout bepaald (tabel X I ) .
TABEL

XI

P205-GEHALTE IN PROCENTEN VAN DE DROGE STOF BIJ APPELS
MET VERSCHILLENDE PHOSPHAATBEMESTING
% P 2 0 5 in de droge stof bij :
Bemesting

0
kg P 2 0 5
3-36 kg „
7-56 kg „

Jonathan

Cox's Or. Pippin

Goudreinette

Blad

Hout

Blad

Hout

Blad

Hout

0.49
0-54
0.58

0.24
0.22
O.26

O.54
0.54
0.55

0.26
0.23
0.22

0.50
0.51
0.51

0.23
O.25
0.21
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Alleen bij de J o n a t h a n nemen de gehalten in het blad iets toe. Bij de
andere variëteiten is er geen verschil.
Dit achterwege blijven van een resultaat kan, behalve door het feit
d a t de boom ook op contrôlepercelen genoeg phosphorzuur kan opnemen,
ook veroorzaakt worden door de slechte indringing van het phosphaat.
Grondanalyses zouden dit kunnen uitwijzen.
Op kleigrond wordt gewoonlijk superphosphaat (14, 16 of 18 % P 2 0 5 )
of dubbel super (40 % P 2 0 5 ) gebruikt en op zandgrond meer Thomasslakkenmeel ( 1 5 — 18 % P 2 0 5 ) in verband met het hogere kalkgehalte
van de laatste. Superphosphaat werkt sneller dan slakkenmeel.
Phosphorzuurmeststoffen kunnen reeds midden in de winter uitgestrooid worden, omdat er toch geen uitspoelmg plaats vindt en de meststof dan in de n a t t e wintermaanden gelegenheid heeft dieper door te
dringen in de bodem.
3. K a l i
Aan de kalibemesting moet door de fruitkweker veel aandacht worden
besteed, omdat er veel gronden zijn waarin de kalitoestand onvoldoende
is. De vruchtbomen hebben in het algemeen een grote kalibehoefte en
vertonen vaak ernstige gebreksverschijnseien. Gewoonlijk zijn alleen de
jonge zee- of rivierklei-afzettingen rijk aan kali. Vooral de oude rivierkleien zijn gewoonlijk zeer kali-arm. De Maaskleien zijn hierom berucht.
Ook op de diluviale zandgronden komt veel kali-armoede voor.
De beste kalimeststoffen voor de fruitteelt zijn zwavelzure kali (48 %
K 2 0) en patentkali (26 % K 2 0 ) . Deze stoffen zijn chloorvrij. De laatste
bevat behalve kali nog 10 % magnesium, wat vooral op arme zandgrond
van betekenis kan zijn. In een bemestingsproef met rode bessen op kalkarme zavelgrond in Zeeland gaf zwavelzure kali nog iets betere resultaten
dan patentkali. Of dit voor andere fruitsoorten op andere grondsoorten ook geldt, valt te betwijfelen.
De chloorhoudende kalimeststoffen (Kalizout 20—40 en 50 % ) moeten
in het algemeen voor de fruitteelt worden ontraden, behalve voor peren
en zwarte bessen. Het meest funest zijn ze voor rode bessen.
Kalimeststoffen kunnen in de winter reeds worden uitgestrooid, omdat
het gevaar voor uitspoeling gering is. In grasboomgaarden doet zich
eerder de moeilijkheid van slechte indringing voor. Alleen op humusarme zandgronden is het gevaar voor uitspoeling aanwezig; daar kan
men de kali het beste geven in de maanden Februari en Maart.
Wijzen de resultaten van het grondonderzoek uit vóór het aanplanten
van de boomgaard, dat men te doen heeft rnet een kali-arme grond dan
zal een voorraadbemesting met een goedkope kalimeststof, bijv. kalizout,
op zijn plaats zijn. Afhankelijk van de m a t e van de kali-armoede geeft
men 1000 tot 2000 kg kalizout 40 % per ha en ploegt dit onder. Vooral
op gronden waar het verschijnsel van de kalifixatie optreedt (rivierkleien), is deze voorraadbemesting zeer nodig. Op dergelijke gronden
wordt de uitgestrooide kali in onopneembare vorm vastgelegd in de
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grond. Pas nadat deze, na opname van veel kali, verzadigd is,komt er ook
weer voor de plant beschikbaar. Normale kaligiften brengen op deze
gronden geen verbetering in de kaligebreksverschijnselen, omdat de
plant de uitgestrooide kali niet kan opnemen.
Schadelijke gevolgen van een te hoge kalibemesting zijn in de fruitteelt
niet bekend, zodat men hiervoor, in tegenstelling met stikstof, niet
behoeft te vrezen.
De grootte van de kalibemesting is allereerst afhankelijk van de kalirijkdom van de bodem. Of men ook in de jonge zeekleipolders de kalibemesting wel geheel achterwege kan laten, zoals in de landbouw wel
geschiedt, is niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt verstandig, zolang dit
niet is uitgemaakt, een kleine kalibemesting te geven, bijv. 200 kg
patentkali per ha.
Vervolgens moet men zich bij de grootte van de kalibemesting richten
naar de noodzakelijk gebleken stikstofgift. De boom neemt in het algemeen meer kali dan stikstof op, wil een gezonde groei en vruchtbaarheid
gewaarborgd zijn. Op kali-arme grond moet dus de kalibemesting
zwaarder zijn dan de N-bemesting en bijv. ongeveer 800 kg patentkali
bedragen. In § 7 wordt hierop nog nader teruggekomen.
4. N e v e n - e n s p o r e - e l e m e n t e n
Onder nevenelementen worden verstaan de elementen, die wel in vrij
grote hoeveelheden worden opgenomen door de plant, m a a r gewoonlijk
voldoende in de bodem voorhanden zijn, bijv. magnesium, silicium,
natrium en sulfaat.
Onder spore-elementen verstaat men de elementen die, hoewel onmisbaar voor het leven van de plant, toch slechts in zeer geringe hoeveelheden door de plant worden opgenomen, bijv. ijzer, mangaan, borium,
koper, zink, nikkel, cobalt, enz.
Gewoonlijk zijn al deze elementen in de bodem in ons land voldoende
voorhanden, zodat geen bijzondere maatregelen nodig zijn. Er zijn evenwel landen, o.a. Zuid-Afrika, waar een tekort aan deze elementen in de
bodem aanleiding geeft tot ernstige gebreksziekten. Een voorbeeld hiervan is de behandelde boriumgebreksziekte, zich uitende in „inwendig
k u r k " in de vrucht.
In Nederland k a n men op arme zandgrond te maken krijgen met
magnesiumgebrek. In dergelijke gevallen is het gebruik van magnesiumhoudende meststoffen sterk aan te raden (bijv. patentkali 10 % Mg) en
magnesiamergel ( 1 2 — 2 5 % Mg). Is het gebrek ernstig dan kan een
bemesting worden gegeven van 100 kg magnesiumsulfaat per ha.
Het meest voorkomende gebreksverschijnsel ten gevolge van de
onvoldoende opname van spore-elementen is de chlorose, die gewoonlijk
terug te brengen is tot een tekort aan werkzaam ijzer in de plant (zie
pag. 390). Het ijzergehalte van de bodem is meestal volkomen normaal.
Deze ziekte is dan ook niet te genezen met een ijzerbemesting.
Soms wordt de chlorose veroorzaakt door mangaangebrek, dat vooral
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optreedt bij steen- en pitvruchten. Deze gebreksziekte vinden we op de
lichte zavelgronden op zand met een hoog kalkgehalte. In de landbouw is
deze ziekte bekend als de Veenkoloniale haverziekte. Op deze gronden
moet het gebruik van kalkhoudende of alkalisch werkende meststoffen
worden vermeden. Voor het geval een ijzercitraatinjectie de chlorose
niet opheft, kan getracht worden door een bemesting met 50 kg mangaansulfaat per h a de chlorose te genezen.
In gevallen waarbij zich gebreksverschijnselen voordoen, die niet op
een tekort van een bekend element terug te voeren zijn, kan de bladinjectiemethode gemakkelijk en snel uitsluitsel geven over de oorzaak
van de ziekte (zie pag. 395).
5. S a m e n g e s t e l d e m e s t s t o f f e n
In de jaren 1930—1940 is het gebruik van samengestelde meststoffen
in de fruitteelt sterk toegenomen, temeer ook, omdat wel wordt gemeend,
dat de werking ervan ook voor de vollegrondsfruitteelt beter zou zijn
dan van de enkelvoudige meststoffen.
In samengestelde meststoffen zijn de meststoffen stikstof, phosphorzuur en kali verwerkt tot één product, dat gewoonlijk in korrelvorm
wordt geproduceerd, terwijl in de enkelvoudige meststoffen één of hoogstens twee dezer elementen aanwezig zijn.
Het meest op de voorgrond tredende voordeel van de samengestelde
meststoffen is de besparing op arbeidsloon. Men kan alles in éénmaal
uitstrooien, terwijl dit voor de enkelvoudige meststoffen voor de stikstof,
phosphorzuur en kali afzonderlijk moet geschieden. Voorts heeft er een
regelmatiger verdeling der samenstellende meststoffen plaats, w a t bij
het uitstrooien der enkelvoudige meststoffen vaak te wensen overlaat,
vooral als de mest wat kluiterig uitvalt. Dit voordeel weegt echter in de
wintermaanden niet zo zwaar, omdat men dan gewoonlijk met het vaste
personeel voldoende tijd heeft om de bemesting uit te voeren.
Een grotere betekenis hebben de samengestelde meststoffen voor de
glascultures van druif, perzik en pruim. Door het achterwege blijven van
de regenval spoelen de aangewende meststoffen niet uit. De elementen
die niet door de plant worden opgenomen, hopen zich op in de bodem en
leiden op den duur tot een verzouting van de grond. De plant kan hier
ernstig schade van ondervinden. Bij een gehalte boven 0.3 % aan zouten
in de bodem kan de schade zich reeds voordoen.
Het deel van de meststof dat niet wordt opgenomen door de plant
wordt gewoonlijk ballaststof genoemd. Zo is bijv. in zwavelzure ammoniak ((NH 4 ) 2 S0 4 ) het sulfaat de ballaststof.
Het gehalte aan ballaststoffen is bij de samengestelde meststoffen lager
of ontbreekt geheel. Zo bestaat bijv. de bekende A.S.F.-korrel
12X 10X 18 uit ammoniumfosfaten, zwavelzure ammoniak en zwavelzure kali, en bevat, zoals de naam reeds aangeeft 12 % N, 10 % P 2 0 5 en
18 % K 2 0 .
Dit voordeel is voor de vollegrondsfruitteelt van geen bijzondere
betekenis. Door de regenval spoelen de overtollige ballaststoffen uit.
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Uit bemestingsproeven, waarbij samengestelde en enkelvoudige meststoffen met elkaar werden vergeleken op basis van dezelfde gift zuiver N,
P en K bleek, dat er bij zorgvuldige uitstrooiïng geen verschil in werking
aantoonbaar was in de boomgaard.
Het gebruik ervan zou ook voor de vollegrondsfruitteelt sterker kunnen
worden aangeraden indien de prijs ervan gelijk is aan de gezamenlijke
prijs van de enkelvoudige meststoffen.
Voor de fruitteelt onder glas moeten de samengestelde meststoffen
behalve de chloorhoudende, onvoorwaardelijk worden aanbevolen.
Welke verhouding de beste is, hangt sterk af van de grond en het
gewas. Een veel verkochte verhouding was 12X 10X 18. Men-gaf
hiervan vaak 800 tot 1000 kg per ha in appelboomgaarden. Men zou ook
wel met minder phosphor toe kunnen op de meeste gronden.
Een nadeel van een samengestelde meststof is dat men zich steeds
bepaalt tot een constante verhouding. Men brengt dan geen variatie in de
onderlinge verhouding der drie bestanddelen, wat v a a k gewenst kan zijn,
bijv. naar gelang van de groeikracht, wat meer of minder stikstof geven
of meer of minder kali. Dit kan echter wel geschieden indien korrels met
verschillende verhoudingen worden aangekocht, waartoe de gelegenheid
bestaat.
6. S c h a d e l i j k e e n o n s c h a d e l i j k e b a l l a s t s t o f f e n
In de vorige paragraaf werd gesproken over de schadelijkheid van alle
ballaststoffen voor de teelten onder glas Wegens stijging van de zoutconcentratie. Voor verreweg het belangrijkste deel bestaat dit overtollige
zout uit calciumsulfaat. Wanneer brak gietwater wordt gebruikt, worden
ook chloriden aangetroffen. Dit is nog ongunstiger. Ook in de vollegrondsfruitteelt kan er schade ontstaan ten gevolge van de ongunstige werking
van de ballaststoffen.
Het bekendste voorbeeld van een schadelijke stof is het chloride uit de
kalizouten 20, 40 en 50 % (45 — 50 % Cl). Dit is schadelijk voor de
meeste fruitgewassen indien ze na December worden aangewend. Bij een
zeer vroeg gebruik heeft het chloor nog gelegenheid uit te spoelen voordat
de wortelactiviteit begint in het vroege voorjaar.
De ergste schade kan geleden worden door rode bessen; speciaal de
variëteit Duitse Zure is zeer gevoelig. De verschijnselen gelijken zeer veel
op die van kalihonger. Ook hier treden bruine, dorre randen op, voorafgegaan door een geelgroene kleur. Toch is er wel enig verschil. Bij kaligebrek krullen de dorre randen om tussen de bladpunten, waardoor het
blad een spitser indruk maakt. Bij chloorschade krult daarentegen de
bladpunt mee om, waardoor het gelobde bessenblad ronder wordt.
Hoewel dit verschil niet bij elk blad is aan te wijzen, gaat het in doorsnee
wel op.
Ook bij kruisbessen en frambozen kan chloorschade wel worden waargenomen.
Bij appels treedt het minder spoedig duidelijk aan de dag. Potproeven
wezen uit, dat bij begieting met chloorhoudende voedingsoplossingen
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reeds voordat bladverbranding wordt waargenomen, de scheutgroei
vermindert. Dit wijst er op, dat het uitblijven van duidelijke ziekteverschijnselen geen bewijs is voor de onschadelijkheid. De inundaties met
zout water hebben trouwens ook wel geleerd, dat de appel tot de vruchtsoorten hoort die matig gevoelig zijn voor chloor.
Zonder schade kunnen bij peren en zwarte bessen chloorhoudende
meststoffen worden aangewend. Na een inundatie met zout water vertonen ze ook wel op de duur ziekteverschijnselen ten gevolge van
chloorovermaat, maar pas veel later dan appels, terwijl ze er ook minder
onder lijden.
Pruimen staan tussen appels en peren in. Van de gevoeligheid van
kersen is weinig bekend. Bij inundatie sterft de kers zeer spoedig ten
gevolge van de luchtafsluiting van de wortels, voordat het chloor zijn
schadelijke werking k a n uiten. Het is wel waarschijnlijk, d a t ook bij
kersen chloorhoudende kalizouten achterwege moeten worden gelaten.
Zijn er geen chloorvrije meststoffen te verkrijgen dan behoeft men de
kalibemesting niet achterwege te laten, maar deze kan dan in het najaar
worden aangewend direct nadat het blad gevallen is. Vroegere aanwending is ook gevaarlijk, omdat dan door opname van de meststof via
het blad de scheut kan afsterven.
De meeste andere ballaststoffen zijn onschadelijk bij aanwending in de
volle grond. Slechts kan nog gewezen worden op het eventueel voorkomen van de zeer giftige Perchloraten in chilisalpeter. Het „Meststoffenbesluit", d a t voorschriften geeft omtrent de samenstelling v a n meststoffen, schrijft dan ook voor, dat het gehalte aan Perchloraten niet hoger
mag zijn dan 0.4 % .

§ 7.

D E BEMESTING VAN D E FRUITSOORTEN E N -VARIËTEITEN

Zoals uit het voorgaande reeds duidelijk werd, heeft de bemesting in de
fruitteelt verschillende bijzondere aspecten. Deze zullen hier nog eens
worden samengevat.
Het meest op de voorgrond tredende aspect bij vergelijking met landbouwgewassen is het meerjarig karakter van hetfruit. Dit brengt met zich
mee, d a t men zich bij het nemen v a n maatregelen niet alleen moet
richten naar het betreffende teeltjaar, maar ook, in sommige gevallen
nog meer, naar de toekomst. Dit doet men zeer sprekend door het geven
van een voorraadbemesting vlak vóór het planten.
Een verkeerde bemesting, waardoor bijv. een te geile groei ontstaat,
wreekt zich vooral in het daaropvolgende jaar door een verminderde
vruchtbaarheid. Gebreksverschijnselen uiten zich bij vruchtbomen
gewoonlijk pas na enkele jaren, nadat de reserves in de boom opgeteerd
zijn. Hieruit vloeit ook voort, dat het herstel van deze gebreksziekten
meestal meerdere jaren vergt, omdat niet alleen de direct noodzakelijke
hoeveelheden moeten worden aangevoerd, maar ook weer een nieuwe
reserve moet worden gevormd, wil er v a n een gezonde toestand sprake
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zijn. Dit alles blijkt zeer duidelijk uit potproeven, waarbij verschillende
noodzakelijke elementen in de voedingsoplossing achterwege bleven.
Het doel van de bemesting in de fruitteelt moet zijn het handhaven
van een harmonisch evenwicht tussen een gezonde groei en voldoende
vruchtbaarheid.
Een volgend algemeen p u n t is de grote uitbreiding van het wortelstelsel
van de vruchtbomen, zowel in de breedte als in de diepte. De eerste
consequentie hiervan is, dat men niet volstaan.kan met de meststoffen
uit te strooien rond de stam en dan niet verder dan de kroon reikt, maar
dat men al spoedig n a de stichting van de boomgaard ertoe moet overgaan
de gehele oppervlakte te bemesten. Gemiddeld is de spreiding van de
wortels twee tot drie maal zo groot als van de kroon. Het aanbrengen v a n
stalmest rond de stam, zoals men in ouderwetse bedrijven nog wel eens
ziet, is dus volkomen zinloos, omdat zich hier vrijwel geen voldoende
haarwortels bevinden.
Ook de ontwikkeling van het wortelstelsel naar de diepte heeft consequenties voor de bemesting. De meeste wortels worden gevonden in de
laag van 10—50 cm, terwijl de meststoffen worden opgehoopt in de
bovenste 10 cm. Vooral op zwaardere gronden, met gras begroeid, is het
probleem van het doen doordringen van de voedingsstoffen naar diepere
lagen zeer groot.
Men heeft verschillende methoden voorgesteld om hieraan tegemoet
te komen. Zo is wel getracht door het regelmatig strooksgewijze scheuren
van de zode de meststoffen dieper te doen doordringen. Het bezwaar
hiervan is, dat men veel wortels vernielt bij het ploegen- dat toch ook
weer niet te ondiep mag geschieden, wil de bewerking effect hebben. Een
tweede mogelijkheid is het inbrengen van de meststoffen in sleuven, die
daarna worden gevuld met humus- en voedselrijke aarde. De wortels
zouden zich hierin concentreren. In Duitsland iswel propaganda gemaakt
voor het inspuiten in de bodem van opgeloste kunstmest met behulp van
de sproeimachine. Voor de practijk is men nog niet verder dan het vroegtijdig aanwenden en in de grasboomgaarden het mulchen, wat een hogere
koolzuurproductie en daardoor betere indringing van de meeste meststoffen ten gevolge heeft. Gecombineerd met het mulchen kan men
regelmatig na een aantal jaren de grasmat scheuren, desnoods in afwisselende stroken.
Een bijzonder aspect bij het fruit zijn voorts de uiteenlopende eisen
die de bomen van verschillende leeftijd stellen aan de bemesting. De
eerste twee jaren kan volstaan worden met het geven van een bemesting
rond de boompjes, die hoofdzakelijk gericht moet zijn op een stevige
groei. In latere jaren zal men de gehele oppervlakte bemesten en afhankelijk van de groei en de vruchtbaarheid in het achterliggende seizoen de
stikstofgift variëren. In het algemeen hebben bomen in volle productie
een zwaardere bemesting nodig dan jonge bomen.
In het onderstaande zullen de verschillende eisen die de vruchtsoorten
en variëteiten aan de bemesting stellen afzonderlijk worden behandeld.
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a. D e Appel
Bij deze vruchtsoort moet allereerst de aandacht gevestigd zijn op d e
kalibemesting. De appel verlangt een rijk met kali voorziene grond. De
scheuten worden bij een voldoende kalivoorziening steviger en ook is een
regelmatiger vruchtbaarheid gewaarborgd. Dit blijkt duidelijk uit een
bemestingsproef te East Mailing, beschreven door G R U B B (8), waar
vanaf 1924 de ene groep bomen wel kali opving, de andere niet. De
resultaten spreken voor zichzelf (tabel X I I ) .
TABEL XII

OPBRENGST VAN VERSCHILLENDE APPELVARIETEITEN OP EEN
KALIBEMESTINGSPROEFVELD

Opbrengst in kg/ha

Lane's Prince
Albert
zonder K

gemidd. over 1925/27
in % t.o.v. controle

met K

Lord Derby
zonder K

17260

21616

9894

IOO

I25

IOO

met K

!

Rival

zonder K

13819 6775
140 IOO

met K

12386
183

Ook de sortering werd belangrijk beter ten gevolge van de K-bemesting, terwijl de verschijnselen van randjesziekte verdwenen.
De resultaten, verkregen op het Centraal Bemestingsproefveld voor
de Fruitteelt t e Wageningen, beginnen ook meer en meer de aandacht
t e vragen. Ook daar heerst een grote kalihonger, die men door het geven
van grotere hoeveelheden kali en het nemen v a n bijzondere maatregelen
meent te kunnen bestrijden.
Op grond die goed van kali is voorzien, zal de bemesting lager kunnen
zijn.
Zeer duidelijk reageert de appel ook op stikstof en wel op vrijwel alle
gronden. In het algemeen zal men met de stikstofbemesting beneden de
kali moeten blijven, wil men niet de schadelijke gevolgen van een stikstofovermaat ondervinden. Dit geldt natuurlijk niet op kalirijke gronden,
die ook zonder bemesting voldoende kali ter beschikking hebben. Op
appels kan kalizout schade geven indien het laat in het voorjaar wordt
aangewend. Bij gebruik in het najaar is geen schade te verwachten.
Onder normale omstandigheden is evenwel het gebruik van chloorvrije
kalimeststoffen aan te bevelen.
Veel stikstof geeft een groene appel. Men kan d a n ook de groene
keukenappels (Early Victoria, Bramley's Seedling, Keuleman) ongestraft
meer stikstof geven dan de gekleurde handappels. Ze zullen ook meer
nodig hebben ten gevolge van de duidelijk hogere productie. Men zal bij
de stikstofgift ook rekening houden met het feit of men direct wil verkopen of het product nog enige tijd wil bewaren. In het laatste geval zal
een geringere bemesting op zijn plaats zijn.
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De behandeling van de ondergrond is eveneens van grote invloed.
Ligt de boomgaard permanent in gras dan moet men wel rekenen op een
e x t r a gift van circa 40 kg zuiver N per ha om de groei te verkrijgen als
op dezelfde zwart gehouden grond.
De phosphorzuurbehoefte van appels is gering. Een kleine, regelmatige
phosphorzuurgift zal echter meestal op zijn plaats zijn.
Wanneer tenslotte een concreet advies zal worden gegeven, is dit
gebaseerd op de behoefte van een „normale grond", waaronder verstaan
wordt een vochthoudende zavelgrond met een redelijk goede voedirgstoestand. Een flinke bemesting is op zo'n grond: 120 kg stikstof, 80 kg
phosphorzuur en 200 kg kali. Men kan van dit recept naar verkiezing
afwijken.
Het gebruik van stalmest verdient steeds aanbeveling, maar is voor
appels niet noodzakelijk te achten, tenzij voor verbetering van de
structuur.
b. D e Peer
Deze pitvrucht verschilt in eisen niet veel van de vorige. Slechts k a n
worden opgemerkt, dat de verhouding N : K meer verschoven moet zijn
naar de k a n t van de stikstof. Men zal goede resultaten bereiken met een
wat hogere stikstof- en een wat lagere kaligift dan bij de appel.
Het gebruik van kalizout is voor de peer niet schadelijk, tenzij in grote
hoeveelheden aangewend of zeer laat in het jaar.
Een flinke bemesting is: 140 kg stikstof, 80 kg phosphorzuur en
180 kg kali. Wil men enkelvoudige meststoffen geven dan kan men zowel
patentkali als kalizout (40 % ) nemen.
c. D e P r u i m
De stikstofvoorziening is voor deze steenvrucht belangrijker dan kali.
Kaligebreksverschijnselen doen zich zelden voor en slechte afrijping van
het hout treedt minder op dan bij appels of peren. In grasboomgaarden
gedijen pruimen gewoonlijk slecht, waarschijnlijk hoofdzakelijk ten
gevolge van een stikstof tekort.
De gunstige reactie op een stikstofgift bij pruimen bleek duidelijk uit
de goede resultaten van een oriënterende bemestingsproef in een pruimeboomgaard die er zeer slecht voorstond. Bos doet hierover de volgende mededeling.
Het veldje werd verdeeld in drie evengrote delen v a n 4 are, waarop,
per ha berekend, gegeven werd resp. o, 500 en 1000 kg kalksalpeter (er
werd generlei andere bemesting toegepast). De stikstofmest werd gestrooid 3 April. Reeds in de zomer was het duidelijk, dat de vruchtzetting
op het perceel met 1000 kg kalksalpeter veel beter was.
o kg kalksalpeter per h a ;opbrengst v.h. perceel (4are) 49kg pruimen
500 kg kalksalpeter per ha ;opbrengst v . b. perceel (4are) 39kg pruimen
1000kg kalksalpeter per ha ;opbrengst v. h. perceel (4are) 466 kg pruimen
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De conclusie die wij hieruit zouden willen trekken is, dat
500 kg kalksalpeter per h a blijkbaar niet voldoende is. Er moet op
kleigrond dus zwaar worden gemest om een behoorlijke opbrengst te
krijgen, zelfs bij een gift van 1000 kg kalksalpeter per ha was de scheutontwikkeling nog bepaald onvoldoende.
In werkelijkheid waren echter de resultaten nog duidelijker en sprekender dan uit deze cijfers blijkt, o kg kalksalpeter had een hogere
opbrengst gegeven dan 500 kg kalksalpeter. Dit was niet toevallig, doch
werd veroorzaakt door het feit, d a t het o-perceel grensde aan het perceel
v a n 1000 kg. De randbomen van het o-perceel hadden pruimen alleen
aan de kant die naar het IOOO kg perceel was toegekeerd.
Ook stalmest werkt gunstig op pruimen. De reactie is duidelijker dan
bij appels of peren. De pruim is tamelijk gevoelig voor chloor, minstens
zo sterk als de appel. Een flinke bemesting is: 160 kg stikstof, 80 kg
phosphorzuur en 160 kg kali.
d. D e Kers
De kers is bij de bemestingsproeven in de fruitteelt stiefmoederlijk
behandeld. Er zijn hierover weinig gegevens verzameld. Uit practijkgegevensvan ons land kan worden opgemaakt, dat met een flinke stikstofbemesting in de jeugd de vatbaarheid voor de ernstige bacteriekanker of
bastziekte, veroorzaakt o.a. door Pseudomonas mors prunorum, sterk
toeneemt. Bij een zeer matige groei in de eerste jaren is de kans om de
boom door de gevaarlijkste eerste tien jaren heen te brengen het grootst.
Later kan men de stikstofgift opvoeren.
Het blad van de kers is, evenals dat van de appel, zeer gevoelig voor
allerlei parasitaire en mechanische beschadigingen. De gevoeligheid
hiervoor wordt minder bij een flinke kalibemesting. Chloorbevattende
kalizouten zijn voor kersen sterk te ontraden.
Voor een volwassen kers is een volgende bemesting per h a vermoedelijk
juist: 120 kg stikstof, 120 kg phosphorzuur en 200 kg kali. In de jeugd
kan met de helft van de stikstof worden volstaan.
e. De Rode Bes
Met klein fruit zijn meer bemestingsproeven uitgevoerd dan met
pit- en steenvruchten. Vermoedelijk vindt dit zijn oorzaak in het spoediger bekend worden van de resultaten, waardoor deze gewassen aanlokkelijker zijn voor de proefnemer.
Bij de rode bes is het meest op de voofgrond tredende resultaat v a n
bemestingsproeven de zeer grote kalibehoefte, vooral van de variëteiten,
behorende tot de botanische soort Ribes petraeum (o. a. Duitse Zure en
Erstling aus Vierlanden).
Een reeds oude bemestingsproef van W A G N E R wijst in deze richting (tabel X I I I ) .
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TABEL X I I I

OPBRENGST IN KG EN PROCENTEN VAN RODE EN ZWARTE
AALBESSEN

Rodebes „Rote Holländische"
Bemesting

0

P.K.
N.P.
N.K.
N.P.K.

opbr. in
kg/struik gem.
over iao8/'2i
I.80

2-44
2.00

2.27
2-95

opbr. vermeerdering
t. 0.v. 0
0,0 %

+ 35,6
+ II,I
+ 26,1

+ 63,9

Zwarte bes „Bang up"
opbr,. in
kg/struik gem.
over ioo8/'2i

opbr. vermeerdering
t. 0.v. 0

I.32
I.60
2.31
2.41
2.30

0,0%
+ 21,2

+ 75,0
+ 82,6
+ 74,2

De sterkste oogstdepressie treedt op bij weglating van de kali bij rode
bessen. De verschillen met de zwarte bes, waarover straks meer, zijn zeer
sprekend.
De veel voorkomende „Randjesziekte" wijst hier ook op. Klaarblijkelijk kan de rode bes het kalium moeilijk uit de grond opnemen.
Zelfs bij een behoorlijke kalitoestand in de bodem kan nog „Randjesziekte" optreden.
Bij een kalibemestingsproefveld met de variëteit Duitse Zure werden
de beste resultaten verkregen met zwavelzure kali (BOSMA). Hij trekt
de volgende conclusies.
Zwavelzure kali s t a a t als kalimeststof voor bessen bovenaan.
Kalizout 40 % deugt niet voor bessen; het houdt de ontwikkeling
der bessen tegen en drukt de oogst.
Kali kan in sommige gronden sterk vastgelegd worden, zodat het
voor de gewassen die moeilijk kali opnemen, zoals bessen, niet ter
beschikking komt. Het kan daarom enige jaren duren, voordat men
op deze gronden van een kalibemesting voordeel ziet. Dit is de oorzaak
van vele teleurstellingen met soortgelijke proeven, o.a. bij pitvruchten.
Stalmest werkt zeer gunstig op de kalivoorziening bij bessen.
Een gunstige structuur van de bodem bevordert de wortelwerking en
daardoor de opname van kali.
Met deze resultaten komen niet overeen de proefnemingen v a n
Dr RIETSEMA te Breda. Deze komt aan de hand van potproeven met
de variëteit Versailles in kwartszand gekweekt tot de conclusie dat de
beste N : P : K-verhouding zou zijn 3 : 1.8: 2.1. Na omrekening per ha
bleek, dat N overeen kwam met 110 kg zuivere stikstof. Wellicht zou
de phosphorzuur-kali-verhouding voor de Duitse Zure meer verschoven
zijn naar de k a n t van de kali.
Voor chloor is de rode bes zeer gevoelig. Bemesting met kalizout moet
dan ook absoluut ontraden worden.
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Aangezien de watervoorziening bij klein fruit wegens het oppervlakkige
wortelselsel spoedig te wensen overlaat, is een jaarlijkse stalmest- of
compostbemesting vrijwel onmisbaar, tenzij er geplant is op zeer goed
vochthoudende grond met een prima structuur. Op de meeste gronden
geeft een flinke stalmestbemesting zeer goede resultaten.
Een flinke bemesting voor rode bes is: 50.000 kg stalmest per ha of
120 kg stikstof, 80 kg phosphorzuur en 250 kg chloorvrije kali per ha.
f. De Kruisbes
Evenals voor de rode bes is ook voor de kruisbes de kalibemesting
in de eerste plaats van betekenis. De kalibehoefte is vrijwel dezelfde als
v a n de rode bes, hoewel niet zo spoedig randjesziekte optreedt. Voordat
de bladranden bruin worden, ontstaan er purperen randen. De rest van
het blad heeft een blauwgroene kleur. Dit in tegenstelling met magnesiumgebrek, waarbij brede, rode bladranden ontstaan, terwijl de
bladschijf bleekgroen verkleurt. Door een sterke stjkstofbemesting
worden de kaligebreksverschijnselen verergerd.
De kruisbes reageert zeer gunstig op stalmest. Men dient zich evenwel
voor overmaat te wachten, omdat volgens Engelse ervaringen een te
sterke groei kan optreden, wat het breken van scheuten ten gevolge
heeft. De opbrengsten kunnen evenwel geweldig toenemen. Op een
bemestingsproefveld te Woburn (Engeland) verkreeg men de volgende
resultaten, waarbij onbemest op 100 werd gesteld: kunstmest (overeenkomende met 30 ton stalmest) : 113;stalmest 30 ton :726. Bij de stikstofbemesting moet men rekening houden met het tijdstip van de oogst.
Bij groene pluk kan men met minder volstaan dan wanneer men de
kruisbessen in rijpe toestand oogst. De struiken p u t t e n veel spoediger
uit in het laatste geval.
Kruisbessen zijn zeer gevoelig voor chloor. Gebruik van kalizouten
moet daarom ernstig worden ontraden.
Als gemiddelde bemesting kan voor kruisbessen worden aangeraden:
120 kg zuivere stikstof, 80 kg phosphorzuur en 220 kg kali (chloorvrij).
Een stalmestgift is zeer gewenst.
g. De Zwarte Bes
Uit de verschillende bemestingsproeven met zwarte bessen blijkt
allereerst het zeer gunstige gevolg van een stalmest- of compostbemesting.
Ook in de practijk is het bekend, d a t de opbrengst van zwarte bessen
aanzienlijk verhoogd k a n worden door een jaarlijkse stalmestgift. Ongetwijfeld hangt dit samen met de hoge eisen die de zwarte bes stelt aan
de watervoorziening. Aangezien ook de eisen, die de zwarte bes aan de
stikstofvoorziening stelt, hoog zijn, valt ook in dit verband de gunstige
werking van stalmest wel te begrijpen. Bij stikstofgebrek wordt het blad
geelgroen gekleurd, is het kleiner en valt het vroeger af. Dit verschijnsel
is v a a k waar te nemen.
Uit tabel X I I I op pag. 415 bleek trouwens reeds, dat, terwijl bij de rode
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bes de sterkste oogstdepressie optreedt bij weglating van kali, dit bij
de zwarte bes het geval is bij weglating van stikstof. Het achterwege
laten van phosphorzuur of kali had in deze proef geen slechte gevolgen.
Hieruit volgt dus reeds, dat bij de zwarte bes extra aandacht moet
worden besteed aan de stikstofbemesting.
Een bemestingsproef met zwarte bes van WALLACE op zeer kali-arme
grond gaf de volgende resultaten.
TABEL

XIV

DE GEMIDDELDE RELATIEVE OPBRENGST VAN ZWARTE BES OVER
1929—1937 EN IN HET TOPJAAR 1937
Periode

1929—37
1937

onbemest. stalmest

100
100

194
261

kunstmest
kunstmest
volledig zonder N zonder P zonder K
162
180

142
139

129
131

104
124

Uit vergelijking van deze cijfers met dievan W A G N E R (tabel X I V ) blijkt
duidelijk de invloed van de bodem op de uitslag van de proefneming.
W A L L A C E merkte echter wel op, d a t de appels en rode bessen op dezelfde
gronden vroeger en heviger aan randjesziekte leden dan de zwarte bes.
Desondanks wordt bij hevig kalitekort de opbrengst sterk gedrukt.
Opvallend zijn in deze tabel de hoge opbrengsten op de stalmestpercelen.
Zeer leerzaam zijn de naar verhouding veel hogere opbrengsten in het
topjaar 1937 t.o.v. het gemiddelde bij de stalmest- en de volledig bemeste
percelen d a n bij de percelen waar een belangrijke voedingsstof achterwege gelaten was. Men profiteert het meeste van een topjaar als de
struiken zo gezond en sterk mogelijk zijn. In deze proef werd geconstateerd, d a t een sterke kalibemesting de vatbaarheid voor Gloeosporium
(„bladvalziekte") verhoogde en een stikstof- en phosphorbemesting deze
verlaagde. RIETSEMA constateerde in potproeven, dat een grote
kalkgift de vatbaarheid voor Gloeosporium verhoogde. Gezien het v a a k
ernstig optreden van deze ziekte verdienen deze waarnemingen wel
aandacht.
Op grond v a n potproeven k o m t RIETSEMA t o t de conclusie, d a t
de beste bemesting voor zwarte bessen zou zijn: 125 kg N, 69 kg P 2 0 5
en 187 kg K 2 0 per ha. In de volle grond zal echter ongetwijfeld bij een
sterke vervangsnoei meer stikstof nodig zijn om een flinke vruchtbaarheid
te waarborgen.
Zowel uit potproeven als in de practijk is gebleken, dat zwarte bessen
zeer weinig gevoelig zijn voor chloor. Een bemesting met kalizout kan
zonder schade nog laat worden gegeven. Bij inundaties met zout water
blijft de zwarte bes nog lang leven en vertoont niet spoedig verbrandingsverschijnselen ten gevolge van het chloor.
Sprenger, Fruitteelt.
27
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Tenslotte kan onder normale omstandigheden de volgende bemesting
worden aangeraden: 160 kg stikstof, 70 kg phosphorzuur en 160 à 200 kg
kali in de vorm van patentkali of kalizout 50 % . Deze hoge bemesting
is begrijpelijk in verband met de sterke verjonging die een zwarte bessenstruik jaarlijks behoort te ondergaan.
h. De Framboos
,
Ook bij dit gewas staat de kalibemesting voorop. In bemestingsproeven reageert de framboos al spoedig op het achterwege laten v a n
kali met randjesziekte. Ook in de practijk kan men dit verschijnsel
waarnemen, al ziet men het niet zo veelvuldig als bij de rode bes. De
framboos is zeer gevoelig voor chloor. De chloorbeschadiging uit zich
vooral in sterfte van de tweejarige scheuten.
Sterke stikstofbemesting beïnvloedt de scheutgroei gunstig. De opbrengst neemt echter niet naar evenredigheid toe. Door de sterke bladontwikkeling komen de vruchttrossen in het gedrang. Een matige stikstofbemesting is daarom op haar plaats.
Phosphorgebrek is bij frambozen nimmer waargenomen.
Aangezien de framboos oppervlakkig wortelt en veel vocht vraagt,
is een stalmestbemesting op de meeste gronden onmisbaar om flinke
oogsten te krijgen. In verschillende bemestingsproeven gaf stalmest
betere resultaten dan kunstmest.
De beste bemesting voor framboos bestaat in een jaarlijkse stalmestbemesting van bijv. 50 ton per ha en een aanvullende kalibemesting met
patentkali of zwavelzure kali (100 kg K 2 0 per ha).
i. De B r a a m
Bemestingsproeven met deze vruchtsoort zijn niet bekend. In grote
trekken zal echter de bemesting overeenkomen met die van framboos.
In verband met de veel sterkere blad- en scheutgroei in één jaar zal
een zwaardere stikstofbemesting op haar plaats zijn.
De boven gegeven globale bemestingsadviezen voor gronden die voldoende van alle voedingsstoffen zijn voorzien, worden in de onderstaande
tabel samengevat.
T A B E L XV

BEMESTINGSADVIES VOOR FRUITSOORTEN
Aantal kg zuivere meststof per ha
Vruchtsoort
Appel
Peer
Pruim
Kers
Rode bes
Kruisbes
Zwarte bes
Framboos
Braam

stikstof
120
140
160
120
120
120
160
120
ISO

phosphorzuur
80
80
80
120
80
80
70
80
80

kali
200
180
160
200
250
220
160
220
200

Chloorgevoeligheid

Stalmestbehoefte

matig
zeer weinig
matig
sterk
zeer sterk
zeer sterk
zeer weinig
zeer sterk
sterk

niet noodzakelijk
niet noodzakelijk
gewenst
niet noodzakelijk
gewenst
zeer gewenst
zeer gewenst
zeer gewenst
gewenst
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8.

P E R M A N E N T E

B E M E S T I N G S P R O E V E N

O P

F R U I T T E E L T G E B I E D

NEDERLAND

a. Inleiding
In de loop der jaren zijn reeds vele bemestingsproeven met fruitgewassen begonnen. Er zijn echter nog slechts opvallend weinig result a t e n verkregen. In de meeste gevallen is dit een gevolg van de gebrekkige opzet van de proef. In vroeger jaren werden zonder bezwaar bemestingsproeven aangelegd op gronden waarvan men de voedingstoestand niet kende. De variaties die dan werden aangebracht, waren
•vaak onvoldoende om resultaten te verkrijgen.
Het is verder ook moeilijk om een terrein te vinden d a t voldoende
gelijkmatig is. Vaak zyn de verschillen in de grond groter dan de verschillen die men teweeg brengt door de diverse bemestingen. Het
is daarom gewenst het proefveld minstens in drievoud aan te leggen,
omdat men dan minder last heeft van de toevallige verschillen die in het
terrein aanwezig zijn.
Voorts brengt het meerjarig karakter van de fruitgewassen met zich,
dat het risico van het uitvallen van percelen ten gevolge van grote verschillen in groei ten gevolge van andere oorzaken zich uitstrekt over vele
jaren.
Individuele verschillen tussen de bomen onderling waren vooral
vroeger groot ten gevolge van de verschillende groeikracht van de
zaailingonderstam. Deze verschillen zijn vooral hinderlijk indien het
aantal bomen per perceel slechts gering is. Indien men een proefveld
aanlegt met hoogstammen, is het vrijwel steeds onmogelijk een voldoende
aantal bomen per perceel in de proef op t e nemen. In dit opzicht bieden
de nauwer geplante struikboomgaarden meer mogelijkheden. Een aantal
van i o blijvers per perceel is wel het minimum aantal wil men een
betrouwbaar gemiddelde kunnen verkrijgen.
Gewoonlijk werd het volgende schema toegepast: i. volledige bemesting met N, P en K ;eventueel 2. een dubbele hoeveelheid van i ;3. zonder
N ; 4. zonder P ; 5. zonder K ; 6. stalmest.
Uit een dergelijke proefopzet leert men gewoonlijk alleen de gebreksverschijnselen kennen en de behoefte van de grond aan organische stof.
Een ander veel toegepast schema varieert de hoeveelheden van één
meststof, terwijl de andere constant worden gehouden met de bedoeling
voor een zekere grond de optimale dosering te bepalen. Ook deze opzet
is gebrekkig, omdat het bij de bemesting niet alleen gaat om de absolute
hoeveelheden van een zekere meststof, maar vooral om de beste verhouding tussen de voedingsstoffen onderling.
De beste proefopzet bestaat in een combinatie van verschillende
hoeveelheden van de te beproeven meststoffen. Wanneer men bijv.
4 hoeveelheden N (o, 100, 200, 300 kg N per ha), 3 hoeveelheden kali
(o, 150, 300 kg K 2 0 per ha) en 2 hoeveelheden phosphorzuur (50, 100 kg
P 2 0 5 per ha) wil betrekken in de proef zal men de volgende combinaties
tussen N, P en K moeten toepassen: 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3; 1-2-1, 1-2-2,

I N
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1-2-3; 2-I-I, 2-1-2, 2-1-3! 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3; 3 - I - I > 3" 1 " 2 , 3-^-3) 3-2-1,
3-2-2, 3-2-3; 4 - i - i , 4-1-2, 4-1-3; 4-2-1, 4-2-2, 4-2-3.
Legt men deze proef aan in 3-voud dan zijn hiervoor 72 percelen
nodig. Wil men per perceel 10 bomen opnemen dan heeft men een
oppervlakte nodig van 720 X 50 m 2 = 3,6 ha, ongerekend de bufferrijen,
waarvoor een oppervlakte van 1,4 ha zeker niet te weinig gerekend
is.
In totaal heeft men voor een dergelijke opzet dus reeds een perceel
van 5 h a volkomen gelijkmatig beplante boomgaard nodig. Daar men
er in de practijk niet in slaagt zo'n perceel te vinden, heeft dit er toe
geleid, dat men zijn eisen lager stelt. Men neemt dan genoegen met eeneenvoudiger schema, dat dan echter vaak niet tot de gewenste resultaten leidt. Een goede bemestingsproef hoort dan ook thuis op een
proefstation of een proeftuin.
Op gronden met uitgesproken tekort aan een zeker element, bijv.
kalium of stikstof, kan men met succes eenvoudige bemestingsproeven
nemen, die dan echter meer het karakter van een demonstratieproef
zullen dragen. Op kali-arme grond zal bijv. een combinatie van 3 kaligiften van bijv. o, 150 en 300 kg K 2 0 per h a en 2 stikstofgiften van
bijv. 100 en 200 kg, N per ha fraaie resultaten kunnen geven op een kleine
oppervlakte, mits het perceel met zorg gekozen wordt.
Het nemen van bemestingsproeven op „normale", van nature goede
gronden is veel moeilijker; echter ook belangrijker, omdat gelukkig veel
boomgaarden op goede grond zijn geplant. Op dergelijke gronden ziet
men gewoonlijk wel enige resultaten v a n een stikstofhoeveelhedenproef,
veel minder spoedig echter van kalium en nog minder van phosphorzuur.
Tenslotte moet er nog op gewezen worden, dat bij de aanleg van
bemestingsproeven steeds om elk v a k een bufferrij moet worden aangehouden, omdat de wortels van de vruchtbomen zich ver uitstrekken.
b. Het bemestingsproefveld „ D e Lange Ossekampen" te Wageningen
Het enige, speciaal voor bemestingsdoeleinden opgezette proefveld
vinden we te Wageningen aan de Haarweg. Het bemestingsproefveld
„De Lange Ossekampen" wordt geëxploiteerd door de Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. te Utrecht. Het proefveld is gelegen op zware,
kalkarme rivierklei. Zoals dit gewoonlijk op dergelijke gronden het geval
is, komen er nogal wat variaties in het profiel voor en is ook de hoogteligging gevarieerd.
De phosphorzuurtoestànd en de kalitoestand waren slecht. In verband met de zwaarte van de grond (het kleipercentage schommelt van
70—80) is slechts een langzame indringing van de meststoffen te verwachten. Het effect op de bomen liet daarom vrij lang op zich wachten.
Het proefveld bestaat uit een oude hoogstamboomgaard, waaraan
aansluit een in 1938 geplante, jonge hoogstamboomgaard en een bij de
stichting in 1935 geplant perceel struikvormen, ingericht volgens het
haagsysteem.
De oude boomgaard ter grootte v a n 1 ha is een ongeveer 25-jarige
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appel-kersenboomgaard van het type dat men veel in de Betuwe aantreft.
De kersen zijn gerooid, terwijl de boomgaard werd tussenbeplant met
struikvormappels.
In deze oude boomgaard worden, afgezien van een stevige basisbemesting, extra giften phosphorzuur en kali toegediend, al of niet
gecombineerd met stalmest. Een deel van de extra phosphaatmeststoffen
wordt uitgestrooid en een ander deel met een injecteur in de grond
gespoten en tenslotte een derde deel in gaten in de grond gebracht.
Het doel is, n a te gaan of deze extra bemesting zijn n u t heeft en of de
wijze v a n toedienen invloed hierop heeft.
Verschillen in groei of opbrengst zijn tot nu toe niet waargenomen.
Het nieuwe struikvormperceel werd uitgevoerd volgens het haagsysteem met wijkende tussenbeplanting. De hoofdbeplanting bestaat
uit een rij Cox's Orange Pippin op II, een rij J o n a t h a n op II en een rij
peren op kwee, n.1. de soorten Beurré H a r d y en Doyenné du Comice.
De afstand bedraagt 6 x 2 m . Als wijkers zijn gebruikt Cox's Orange
Pippin op II, J o n a t h a n op II, Signe Tillisch op I X , Beauty of Bath
op I X en Laxton's Superb op I X en in de perenrij Louise bonne
d'Avranches op kwee.
Het proefveld is aangelegd in vijfvoud. Per veldje blijven er na uitdunning der wijkers over: 2 J o n a t h a n op II, 2 Cox's Orange Pippin op I I
en 1 Beurré H a r d y op kwee.
Op dit proefveld werden 24 bemestingsobjecten ontworpen. Deze
bestaan uit de combinatie van 3 hoeveelheden stikstof (jaarlijks resp. 83,
203 en 323 kg per ha), 2 hoeveelheden phosphorzuur (jaarlijks resp. 154
en 359 kg 2 P 2 0 5 per ha), 2 hoeveelheden kali (jaarlijks 98 en 263 kg K 2 0
per ha) en 2 kalktoestanden, n.1. de ene betrekkelijk a r m aan kalk, verzadigingsgraad ongeveer 85—90 % , de andere betrekkelijk rijk, n.1.
volledig verzadigd met nog een extra kalkgift als reserve.
Daarnaast wordt nog een oriënterende proef genomen, waarbij in
duplo wordt nagegaan de invloed v a n een hoge of lage stikstofgift
(323 of 83 kg N per ha) in combinatie met een met gras begroeide ondergrond of met een zwart gehouden bodem. De kalibemesting op deze
veldjes is hoog, de phosphaatbemesting matig. Tevens wordt op gras
en op zwarte grond een vergelijking gemaakt tussen bemestingen met
s t a l m e s t + 614 kg A.S.F.-korrel 13.5X 2 5 x 16 per ha en uitsluitend
stalmestbemesting.
Duidelijke verschillen in opbrengst of groei ten gevolge van de verschillende bemestingen werden op het N-P-K-proefveld tot 1942 nog niet
verkregen. Alleen viel een geringe gunstige invloed te bespeuren v a n een
hoge kalkgift, terwijl een grote kalkbemesting bij Cox's Orange pippin
voordeel opleverde ten opzichte van de kankeraantasting.
Duidelijker effecten zijn te constateren op het gras-zwart perceel. Het
is hier wel duidelijk geworden, dat een grasbedekking de eerste vijf jaren
vrijwel over de gehele linie een minder goed resultaat geeft dan de zwart
gehouden grond; een extra stikstofbemesting op het gras compenseerde
voor een deel de slechte werking van het gras. Stalmestbemesting bleek
in geen geval beter dan kunstmest.
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Teneinde aan het bezwaar tegemoet te komen d a t de jonge struikaanplant zich beter ontwikkelde waar deze in de windschaduw stond van
de oude boomgaard tegenover het achterste stuk waar deze windkering
ontbrak, werd in 1938 een nieuw perceel aangeplant met hoogstammen
en struiken in het verlengde van de oude boomgaard.
In de nieuwe hoogstammenboomgaard is men in 1943 begonnen met
een stikstofhoeveelhedenproef, gecombineerd met 2 kalkgiften.
Gezien het feit dat „De Lange Ossekampen" eerst in 1936 als proefveld
in gebruik is genomen, valt het niet te verwonderen, dat er nog niet veel
resultaten geboekt zijn. Dit kan men van een proefveld met vruchtbomen
op zware grond ook niet verwachten, temeer ook, daar er geen onbemeste
percelen op voorkomen.
Een samenvatting van de resultaten van de eerste vijf jaren is gegeven
in het jaarverslag van de werkzaamheden in het jaar 1941. De jaarverslagen worden, tegen betaling van port (f o.10) op aanvraag gratis
toegezonden. 1
c. Andere bemestingsproeven in Nederland
Van de vele in de loop der jaren aangelegde bemestingsproeven op fruit
in de volle grond zijn de meeste zonder resultaat gebleven.
Op enkele proeftuinen vindt men eveneens bemestingsproeven.
Op de proeftuin van de Nederlandse fruittelers organisatie (JV. F. O.)
(Nederlandse Pomologische Vereniging) te Vleuten is een stikstofbemestingsproef genomen met appels, variëteit Early Victoria en
Bramley's Seedling, onderstammen I, II en X V I .
De helft van het perceel wordt bemest met 600 kg kalkammonsalpeter,
500 kg superphosphaat 20 % en 700 kg patentkali ; de andere helft van
het perceel werd, wat phosphorzuur en kali betreft, gelijk bemest, terwijl
vanaf 1942 geen stikstof werd gegeven.
Het merkwaardige v a n dit proefveld is dat de verschillen zowel in
stand als in opbrengst tussen de beide objecten gering zijn. De opbrengst
valt zelfs over de eerste 10 jaar ten gunste uit van de zonder stikstof
bemeste percelen, zoals blijkt uit de onderstaande tabel, die weergeeft
de totaalopbrengst over de eerste 10 jaar.
TABEL

XVI

Variëteit
Early Victoria
15 struiken op
II
4 „
„
I
4 „
„ XVI

Zonder stikstof
4516 kg, per struik 301 kg
1106 „ , „
„ 276 „
1022 „ , „
„ 25s ••

Volledig bemest
3306 kg, per struik 220 kg
696 „ , „
„ 149 „
938 „ , „
„ 234 „

Bramley's Seedling
15 struiken op
II
5616 kg, per struik 374 kg
4856 kg, per struik 323 kg
2071 „ , „
„ 518 „
4 „
„
I
2049 „ , „
„ 512 „
1689
„ 422 „
4 ..
„ XVI
1795
, 449 .,
1
Tijdens een bezoek aan het proefveld in 1948 bleek dat men thans na een verhoging van de kalibemesting, de invloed van dit element zeer duidelijk demonstreerde.
Cok de invloed van de stikstof was nu merkbaar.
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De eerste jaren was er in het geheel geen verschil in stand te constateren, terwijl de laatste jaren de bladkleur v a n het perceel zonder stikstof
iets lichter was.
Deze resultaten wijzen er op, d a t op bepaalde gronden zelfs met een
bemesting van stikstof in de eerste jaren geen duidelijke resultaten te
verkrijgen zijn. Dit zal vooral het geval zijn op zware grond. Wellicht is
op dit proefveld nog van invloed dat in de eerste twee jaar lucerne als
onderteelt werd gebruikt, die vrij lange tijd nog stikstof levert.
De restiltaten, op dit proefveld verkregen, moeten zonder twijfel als
een uitzondering worden beschouwd. Vooral op lichtere grond zal men
de gevolgen van het achterwege laten van een stikstofbemesting zeer
spoedig ondervinden, zowel in de opbrengst als in de stand van het gewas.
Dit resultaat wordt hier vermeld om het in voorgaande paragrafen
besproken feit van de noodzakelijkheid om de bemesting te richten naar
de eisen die de grond stelt te illustreren. Een algemeen geldend bemestingsrecept is niet te geven.
Een andere bemestingsproef op het fruitteeltproefbedrijf te Vleuten
heeft betrekking op rode bessen, var. Hoornse Geelsteel. Volgens het
indertijd gebruikelijke schema treffen we aan percelen met een volledige
bemesting (N, P, K, Ca) en 4 percelen met dezelfde bemesting met weglating van resp. N, P, K en Ca. De proef werd opgezet in 4-voud. De
volledige bemesting bedroeg per ha berekend: 400 kg zwavelzure ammoniak, (na 1933 800 kg kalkammonsalpeter), 600 kg ultrasuper 2 0 % ,
800 kg patentkali en eens in de vier jaren 2000 kg kalk. De proef begon
in 1929. Bij het verslag dat hierover werd gegeven in 1942 konden
interessante gegevens worden medegedeeld.
Allereerst bleek, dat wanneer de oogst voor het volledig bemeste
perceel op 100werd gesteld de volgende cijfers voor de overige bemesting
objecten werden verkregen:
volledig bemest . . . .
zonder stikstof . . . .
zonder kali
zonder phosphorzuur .
zonder kalk

100.—
72.9
53.3
96.9
103.0

, De opbrengsten over een reeks van jaren zijn dus vrijwel gelijk bij de
percelen volledig bemest, zonder phosphorzuur en zonder kalk. Zelfs is de
opbrengst zonder kalk het hoogste. Wellicht is dit een aanwijzing, dat
rode bessen een enigszins zure grond prefereren.
Het is opmerkelijk, dat het achterwege laten van phosphorzuur vrijwel
geen gevolgen heeft op de stand en opbrengst. Deze waarneming bevestigt, dat fruitgewassen in veel gevallen weinig of geen phosphorzuurbemesting nodig hebben. De laatste drie jaren was de opbrengst op de
onbemeste percelen duidelijk minder. Dit zou er op kunnen wijzen, dat
tenslotte wel enige reactie het gevolg is van het achterwege laten van de
phosphorzuurbemesting.
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Bij het beschouwen van deze resultaten moet evenwel bedacht worden,
d a t de phosphorzuurtoestand in de grond zeer goed is. In 1937 en 1941,
dus aan het einde van de onderzoekperiode, waren de phosphorzuurcijfers
respectievelijk voor P-getal 4 en 3 en voor P-citr. 90 en u i .
De percelen zonder kali en stikstof bleven sterk achter in opbrengst.
Bij stikstof is dit overeenkomstig de verwachting ; bij kali op deze grond,
die goed van kali voorzien is, echter niet. Telken jare k w a m in.ernstige
m a t e randjesziekte voor. Deze heeft grote invloed op de groei der struiken.
Reeds vroeg in de zomer, terwijl de andere struiken nog in volle groei
waren, lieten die op de percelen zonder kali reeds h u n blad vallen en
staakten de groei. Op de verdere percelen kwam zo nu en dan een lichte
randjesziekte voor.
In 1941 waren de K percentages op de bemeste percelen gemiddeld
0,070 en op de ongemeste 0,029. Dit is een percentage dat door BOSMA als
voldoende wordt beschouwd voor lichte zavelgrond. Op zware klei is de
behoefte voor rode bessen klaarblijkelijk veel groter.
De bomen op de percelen zonder stikstof kenmerkten zich door lichtgekleurd blad.
De bladval t r a d iets vroeger op dan normaal. De groei was dooreengenomen vrij normaal.
Uit deze bemestingsproef blijkt duidelijk, dat men zeer voorzichtig
moet zijn de resultaten v a n een proef op een bepaalde grond algemeen
geldend te verklaren. Voor elke grond en voor elk gewas moet gezocht
worden naar de beste verhouding tussen de verschillende voedingsstoffen,
waaruit de meest rationele bemesting k a n voortvloeien.

425

H O O F D S T U K IV

DE TECHNISCHE HULPMIDDELEN VAN HET
FRUITTEELTBEDRIJF
INLEIDING
Het gebruik van werktuigen en andere technische hulpmiddelen neemt
i n de fruitteelt toe. Het is t e verwachten dat dit in de naaste toekomst
in nog sterker m a t e zal geschieden. Men doet dit in de eerste plaats om
de productiekosten te verlagen, doch tevens om het werk te vergemakkelijken of t e verbeteren. In hoeverre h e t daarbij aanbeveling verdient
om verschillende machines en werktuigen gezamenlijk te gebruiken,
hangt van verschillende omstandigheden af. Naarmate het bedrijf
kleiner is zal hiertoe eerder worden overgegaan.
Achtereenvolgens zullen wij t h a n s de onderbemaling, de drainering, de
aanleg v a n wegen en paden, de grondbewerkingswerktuigen, de spuitwerktuigen, de nachtvorstwering, het snoeigereedschap, het plukmateriaal, de sorteermachines, het fust en de transportwerktuigen
behandelen, terwijl wij tevens de bouw van bedrijfsschuur en kassen
zullen bespreken.
§ i.

D E TECHNISCHE A R B E I D E N D E W E R K T U I G E N D I E H I E R B I J

IN

GEBRUIK ZIJN

a. De o n d e r b e m a l i n g
Voor de vruchtbomen is het gewenst d a t het polderpeil tenminste
60 cm, m a a r nog beter en dan afhankelijk van de grondsoort en tijd van
het jaar, nog lager onder de oppervlakte van de grond wordt gehouden.
Aangezien in éénzelfde polder meestal verschillende bedrijfstypen voorkomen waarbij de eisen, die aan het polderpeil gesteld worden, zeer
verschillen, terwijl bovendien in de polder hogere en lagere gedeelten
voorkomen, zal de fruitkweker er meer en meer toe moeten overgaan
om de waterstand op zijn bedrijf zelf te regelen. Alvorens dat te doen,
zal hij eerst door profielonderzoek moeten vaststellen, of een diepe
bemaling bezwaren oplevert.
Voor de bemaling worden centrifugaalpompen, schroefpompen of
verzinkte ijzeren vijzels (zie foto 1) gebruikt. Deze kunnen aangedreven
worden door een electromotor of door een windmolentje. Een nadeel van
een windmolen is, dat. er niet steeds voldoende wind is om op tijd t e
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kunnen bemalen. De electrische installatie heeft het voordeel, dat de
W r d e n in ericht
Zr^l M Z0^T
^
S
> d a * de waterstand automatisch
keïïr
electromotor met behulp v a n een vlotterschaBiji de berekening van de capaciteit van de pomp en daarmede tevens
van de electromotor, k a n men uitgaan van een regenval van 50 m m
per etmaal, die in één etmaal moet worden uitgemalen. De grootste

V J

Foto 1. Pomphuisje met vijzel.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb.' V. en Voedselv.)

hoeveelheid regen die per etmaal in ons land is gevallen, bedroeg
128.5 mm. In een dergelijk geval zal men dus enkele etmalen moeten
uitmalen voor men de hoeveelheid water kwijt is
Nemen wij als voorbeeld van berekening een bedrijf van 6 ha. De totale
hoeveelheid water die per etmaal hierop valt is 60000.0,05= 3000 m*
De capaciteit van de pomp moet dan 125 m* per uur, dus ruim 2000 1
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per minuut zijn. (Er kan met een opvoerhoogte van i à 2 meter volstaan
worden.)
Het motorvermogen kan aan de hand van catalogi of met behulp
Q. H
van de volgende formule G=
bepaald worden. In deze formule
3600.7].75
is G het vermogen van de motor in p k ( = 75 kgm/sec), Q de hoeveelheid
water in litersper uur, H is de opvoerhoogte in m, 7; het nuttig effect van
p o m p en motor d a t samen ca 0,5 is. Voor ons voorbeeld vinden wij dan
120000 . 1,5
—
= ca 1,3 pk.
3600.0,5.75
De electromotor en de pomp moeten in een pomphuisje op een betonnen fundering geplaatst worden. De electromotor wordt door een
electromagnetische schakelaar, liefst voorzien van een thermische beveiliging, automatisch bediend met behulp van een vlotter. Zodra het
water te hoog stijgt zal de vlotter rijzen, de motor wordt dan ingeschakeld. Is de waterstand tot het gewenste niveau gedaald, dan zal de schakelaar automatisch afslaan. Over het algemeen verdient het aanbeveling
om het water in het vroege voorjaar wat dieper weg te malen dan gedurende de zomer.
b. Het draineren, irrigeren en besproeien
Het draineren geschiedt liefst vóór het aanleggen van de boomgaard.
Indien de grond aanvankelijk op akkers heeft gelegen, wordt hiermede
bij het aanleggen van de draineerbuizen, voor zover mogelijk, rekening
gehouden. De reeksen komen, naarmate de grond het water minder
gemakkelijk doorlaat, dichter bij elkaar te liggen. De gebruikelijke
afstanden variëren van 8 tot 20 m, terwijl de diepte 0,60 t o t 1,50 m
bedraagt. Op een zavelgrond voldoet een afstand van 10 m tussen de
drainreeksen beter dan één van 12 m.
Voorts is er op te letten, d a t de drainsleuven met ca 3 cm afschot per
10 m, naar de sloot toe worden gegraven, terwijl de lengte bij voorkeur
niet groter moet zijn dan 100 m. Indien de drainreeksen veel langer dan
100 m moeten worden, verdient het aanbeveling om één of meer hoofddrainsleuven te leggen met daarop aansluitende zijsleuven. De gebakken
stenen buizen, met een diameter van 5 cm, worden daarna nauwkeurig
gelegd. Op kleigrond en bij vakkundig leggen kunnen de goedkopere
drainbuizen zonder kraag, gebruikt worden, waarbij dan soms wat
turfmolm op de scheidingen van de buizen wordt gebracht om het dichtslibben te voorkomen. Het gevaar voor dichtslibben van de buizen is,
indien zij goed gelegd zijn, over het algemeen klein. Ook het nogal
eens vermelde verstopt raken door dicht groeien met wortels, k o m t zelden
voor, daar het grootste gedeelte der wortels zich in de bovenste 50 cm
van de grond bevindt. Bij drainbuizen met kragen begint men bij de
sloot met het leggen, zo d a t de kragen van de sloot afgewend zijn.
Ook worden wel takkenbossen voor drainagedoeleinden gebruikt.
Een dergelijke drainage functioneert over het algemeen echter niet
langer dan tien jaren.
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In druiven- en perzikenkassen wordt soms, behalve een drainagesysteem, bovendien een irrigatiesysteem tot stand gebracht, waarbij de
reeksen buizen op 1,5 of 3 m afstand en op een diepte van ca 20 cm
komen te liggen. Door middel hiervan kan dan de grond bevochtigd
worden zonder dat de oppervlakte te nat wordt. Voor het doorspoelen
van de grond, ter verlaging van het zoutgehalte, moet men echter een
kas met korte tussenpozen blank zetten. Dit geschiedt in de herfst n a d a t
de vruchten zijn geoogst en de bladeren zijn afgevallen. Daar het zout
gedurende het groeiseizoen m e t het water in de grond opstijgt en aan de
oppervlakte wordt afgezet is het nadeel van het verzouten ook tegen
te gaan door de bovenste grondlaag van 5 à 10 cm te verversen.
Het bevloeien geschiedt ook wel door water in geulen te laten lopen.
Voor het besproeien in druivenkassen wordt veelal langs één der kopeinden een hoofdleiding v a n i | à 2 duims pijpen gelegd, met 1à i j duims
zijleidingen door iedere kas. Om de 20 m komt in de kas een 1" standpijp
m e t een kraan of een afsluiter waar een slang aangekoppeld kan worden.
Met deze slang worden dan de grond en zo nodig ook de planten besproeid.
Ook wordt wel een f" pijp met sproeiers op ca 2 m hoogte midden door
de kas aangebracht. Het besproeien geschiedt dan door de hoofdkraan
aan het begin van de leiding, gedurende 10 à 30 minuten en wel liefst
i n de morgen, te openen. De sproeiers worden zo gesteld, dat de bladeren
niet bevochtigd worden. Het water kan geleverd worden door een centrifugaalpomp, met een drukhoogte van 20 tot 50 m, die rechtstreeks op de
leiding gekoppeld is. De pomp heeft meestal een capaciteit van 200
à 300 l/min.
Automatische installaties beginnen t h a n s meer ingang te vinden.
Voor het besproeien van boomgaarden in droge zomers kunnen ronddraaiende sproeipijpen (regenkanonnen) gebruikt worden.
c. De aanleg van wegen en paden
De weg naar de bedrijfsschuur, en op de grotere bedrijven ook nog
enige hoofdpaden, worden verhard. Is de bedrijfsschuur vlak bij de
woning gelegen dan wordt wel een bestrating toegepast, ook wordt soms
steenslag gebruikt. Het meeste komt echter het gebruik van kolenas
voor. De laatste tijd begint het maken van betonnen paden, hetzij direct
gestampt of v a n tegels, in de afmeting van 50 X 50 cm en 9 cm dik, meer
in zwang te komen. Deze kunnen accuraat gelegd worden en vereisen
weinig onderhoud.
Bij een bestrating moet de ondergrond in verband met de afwatering
naar de zijkanten aflopend worden aangelegd. Dan wordt, na het aanstampen van de grond, zand gestort, waarin de straatklinkers worden
gelegd. Het leggen der klinkers is routinewerk, dat men zo mogelijk door
een stratenmaker moet laten doen. I n vele gevallen zal onder een bestrating eerst nog een verharding worden aangebracht.
Bij een verharding v a n steenslag, meestal van afbraak afkomstig,
wordt eerst een onderlaag van grotere stukken aangebracht waarop de
steenslag, ter dikte van ca S cm wordt gestort, die vastgerold of aan-
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gestampt moet worden. Na het rollen van het puin wordt soms grind,
doch meestal grof zand of kolenas aangebracht d a t opnieuw ingerold
wordt. Bij gebruik van uitsluitend steenkolenas worden d e grotere
slakken zoveel mogelijk in de onderste laag verwerkt. De weg wordt
tenslotte aangerold m e t een paardenrol of een zware smalle handrol.
De grond waarop betonnen paden worden aangelegd dient vooraf
zo nodig aangestampt t e worden. Wil men tegels gebruiken d a n kunnen
ze meestal het beste gekocht worden, alhoewel men ze ook zelf kan
vervaardigen. H e t is dan gebruikelijk een mengverhouding van i :2\ : 4,
van cement, zand en grind te nemen. Men mengt deze stoffen eerst
goed door elkaar en voegt dan water toe tot het mengsel z.g.n. aardvochtig is, daarna wordt het in de vormen gestort en aangestampt
tot er water op komt te staan. Na voldoende verharding kunnen de tegels
gelegd worden. Bij het fabriceren mag niet meer specie gemaakt worden
dan in een half uur verwerkt k a n worden ; ook mag geen aangemaakt
mengsel in de schafturen blijven liggen. Bij het aanleggen van tegelpaden
is met de verschillende spoorbreedten van motorspuit, trekker en wagens
rekening te houden.
Een smalspoor is op kasbedrijven algemeen gebruikelijk, de spoorbreedte is 60 of 70 cm. Bij machinale grondbewerking heeft tuinspoor
het nadeel dat het een obstakel vormt voor verschillende werktuigen, die
gemakkelijk achter de rails blijVenhaken; bovendien s t a a t het de bewerking van de grond in twee richtingen, loodrecht op elkaar, soms in de weg.
Bij machinale grondbewerking zijn de paden meestal onverhard en laat
m e n ze met gras begroeien.
De wegen en paden worden gewoonlijk in rechthoekig verband aangelegd, tenzij de vorm v a n de percelen dit anders vereist of, zoals de laatste jaren in Amerika geschiedt, de hoogtelijnen worden gevolgd. H e t verdient aanbeveling vooruit, dus bij het opmaken van het plan voor de
boomgaard, de ligging van de paden goed te overleggen in verband met
de plaats van de bedrijfsschuur, de wijze van bespuiten, het vervoer v a n
de producten, enz.
d. D e grondbewerkingswerktuigen en de maaimachines
Alvorens tot het planten v a n de boomgaard over te gaan, zal het
in vele gevallen aanbeveling verdienen om de ondergrond t e bewerken.
Dit kan geschieden met een ondergrondploeg of woeler. Deze is te
beschouwen als een ploeg waarvan het rister is weggelaten en de schaar
is behouden of vervangen door een ganzevoet of een beitel.
Bij het uitzetten v a n de boomgaard wordt gebruik gemaakt v a n een
meetlint öf een 5-meterlat en van jalons, waarvoor zeer goed bonenstaken m e t een wit gekalkt einde of voorzien v a n een stuk wit papier
kunnen dienen. Op de plaats v a n de bomen worden eerst tonkin- of
andere stokken gezet. Teneinde nauwkeurig te poten, m a a k t men ook wel
gebruik v a n een plantplank.
Het verdere onderhoud van de boomgaard kan met handgereedschap
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geschieden of kan gemechaniseerd worden. Dit laatste is onder de tegenwoordige omstandigheden voor de meeste bedrijven noodzakelijk.
i. H e t h a n d g e r e e d s c h a p
Bij handbewerking wordt meestal in de winter gespit of gekeerd.
In de gebieden der rivierklei wordt een smalle kleispade, in de zeekleistreken een normale spade of plattandgreep, in de zandstreken een wat
bredere spade gebruikt.
In het voorjaar en in de zomer wordt de grond in Zeeland en de
Betuwe enige malen met de hak, in Zuid-Holland met de schoffel en
in Noord-Holfand met de schraper bewerkt.
Tussen de bessenstruiken gebruikt men in de hongerden op de zavelgrond wel de zwadhaalder, waarmede het „vuil" op een richel wordt
gebracht, terwijl in Groningen hiervoor de scherpschop wordt gebezigd.
2. D e m e c h a n i s c h e w e r k t u i g e n
Bij de mechanische grondbewerking, die in de eerste plaats een snellere
bewerking tot doel heeft, wordt als trekkracht gebruik gemaakt van
motortrekkers van zeer verschillend vermogen. Hiernaast worden, vooral
op de gemengde bedrijven, paarden gebezigd.
I e . De motortrekkers
Deze worden gebruikt voor het trekken, eventueel aandrijven, van de
werktuigen voor de grondbewerking, voor het maaien, voor het bespuiten
en voor het vervoer. Voor het werken in de struikboomgaard moet de
trekker laag en smal zijn.
W e kunnen de motortrekkers onderscheiden in:
De é é n - w i e l i g e t r e k k e r s met een vermogen van i £ tot 5 p k .
Deze komen in aanmerking voor de boomkwekerij, daarnaast ook
voor bessentuinen en kleine boomgaarden. Diepe grondbewerking
k a n er niet mede uitgevoerd worden.
De t w e e - w i e l i g e t r e k k e r s met een vermogen van 2 tot 12 p k .
Hetzelfde alsgezegd voor de i-wielige trekkers, geldt ook voor deze.
Alleen die met een vermogen van 8—12 pk zijn te gebruiken voor
diepe grondbewerking. Zij kunnen aangeschaft worden voor bedrijven
tot ca 6 ha. Over het algemeen k a n men rekenen, d a t ca 2pk motorvermogen per h a economisch k a n worden benut. Op de kleinere
bedrijven zal dus de diepe grondbewerking als handwerk moeten
geschieden tenzij deze machinaal, in loondienst wordt uitgevoerd.
Daar de trekker laag moet zijn, moeten omhoogstaande onderdelen, bv. „handles" enz., worden vermeden. Naarmate het vermogen van de motor groter is, kan er ook met een grotere werkbreedte of tot grotere diepte gearbeid worden.
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Foto 2. Twee-wieligetrekker met 2 stuurstangen die onafhankelijk van elkaar werken;
voorzien van ganzenvoeten.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Min. v. I<andb., V. en Voedselv.)

Foto 3. Vier-wielige trekker met schijvenegge (32 schijven 4 x 8).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. Landb., V. en Voedselv.)
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De d r i e - w i e l i g e t r e k k e r s . Deze komen door hun grote hoogte
zelden in aanmerking voor gebruik in boomgaarden, doch bezitten
het voordeel dat zij in een zeer kleine cirkel kunnen draaien.
De v i e r - w i e l i g e t r e k k e r s m e t een vermogen v a n 8 tot 35 pk
vinden toepassing op de grotere bedrijven. Zij zijn voor de grondbewerking, voor het trekken en aandrijven van een trailer met
spuitpomp en t a n k en door de grote snelheid (tot 16 km/u) tevens
voor het vervoer van de producten langs de weg te gebruiken.
Vele van de bovengenoemde trekkers zijn voor de landbouw
geconstrueerd en moeten voor de fruitteelt omgebouwd worden;
ze moeten o.a. vaak voorzien worden van beschermingsplaten.
De r u p s b a n d e n t r e k k e r s zijn door hun wijze van voortbewegen
voor de zware grondbewerking en voor het vervoer op het bedrijf
beter geschikt dan de wieltrekkers. Voor het vervoer langs de weg
zijn zij echter minder goed te gebruiken, waardoor het gebruik in
het algemeen tot de grote bedrijven beperkt blijft.
Terwijl een wieltrekker met behulp van een differentieel wordt
gestuurd, geschiedt dit bij de rupstrekkers veelal door afremming
van een' der drijfwielen. Evenals de vierwielige trekkers worden zij
voor het werken in struikboomgaarden van beschermingsplaten
voorzien.
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Foto 4. Kleine rupstrekker, hoogte ± 9 0 cm, voorzien van
7-tands cultivator (aangekoppeld).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)
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Foto 5. Rupstrekker met scliijvenegge, hoogte 1.20 m.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. Landb., V. en Voedselv.)
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Foto 6. Rupstrekker met schijvenegge en duizendpootegge.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)
Sprenger, Fruitteelt.
28
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Het benodigde trekvermogen is bij benadering te berekenen met b e h u l p
h.b.v.w.
van de volgende formule :S=
75
In deze formule is S het trekvermogen in pk (i p k = 75 kgm/sec).
h = de werkdiepte in dm ten opzichte van de onbewerkte grond;
b = de weikbreedte in d m ;
v = de snelheid in m/sec. (indien de snelheid in km/uur wordt opgegeven kan men deze tot m/sec herleiden door de teller met 1000, de
noemer met 3600 te vermenigvuldigen);
w = de soortelijke weerstand van de grond in kg/dm 2 . Voor middelmatig vochtige grond is de soortelijke weerstand voor zandgrond 20 tot
40, voor zavelgrond 40 tot 60, voor kleigrond 60 tot 80 en voor zware
kleigrond 80 tot 100.
Aangezien van een trekker, bij een minder gunstige toestand van
de grond, niet meer dan de helft van het motorvermogen als trekvermogen kan worden benut, moet de verkregen uitkomst met ongeveer
twee vermenigvuldigd worden om het vermogen van de benodigde
trekker te berekenen.
Voorbeeld: De vraag kan gesteld worden, hoe groot het vermogen
van de trekker moet zijn indien men daarmede zavelgrond van
50 kg/dm 2 met een enkele schijvenegge tot een diepte van 6 cm en een
werkbreedte van 1.20 m wil bewerken met een snelheid van 3 k m / u u r ?
Het antwoord moet dan luiden, dat het benodigde trekvermogen
0,6X 12X 3000X 50
dan
= 4 pk moet zijn.
3600 X 75
Onder minder gunstige omstandigheden zal men dus een trekker met
een motor van tenminste 8 p k nodig hebben. Met een trekker van 6 p k .
zal men het werk slechts tot een geringere diepte kunnen verrichten
In het algemeen moet men zoveel mogelijk met die snelheid v a n de
trekker werken, waarbij het toerental normaal is.
Bij de grondbewerking in de boomgaarden worden ploegen, schijveneggen, cultivatoren, schoffelmessen, eggen en slepen gebruikt.
2 e . De ploegen
Van de ploegen worden o.a. de balansploeg, waarvan de ploegboom
a a n het vooreinde niet ondersteund wordt, benevens de rad- en de
voetploeg gebruikt. Bij de radploeg, die in hoofdzaak op zandgrond
wordt gebezigd, wordt de diepgang met behulp v a n het wieltje, bij de
voetploeg, die meer voor zwaardere grond geschikt is, met behulp van
de voet geregeld. Hierbij wordt, zoals bij de z.g.n. boomgaardploeg een
verstelbare staart gebruikt, waardoor het mogelijk is om, naast de ploeg
lopend, onder de takken door te sturen. Voorts wordt de vaste-kar-ploeg
vooral als wentelploeg op verschillende bedrijven aangetroffen.
Over het algemeen wordt het ploegen in de boomgaard niet gewaar-
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deerd. Voorzover men ploegt, of eigenlijk meer schilt, geschiedt dit in de
herfst; men zorgt er dan voor naar de bomen toe te ploegen.
3 e . De schijveneggen
Deze vinden veel meer toepassing, omdat de grond hiermede minder
diep wordt omgewerkt en de werkbreedte vooral bij gebruik van een
zware trekker zeer groot kan zijn. De schijveneggen bestaan uit twee

•'da?^

^#",.

*

ir
Foto 7. Schijvenegge voor paardekracht.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. eu Voedselv.)

of vier velden van 4 tot 8 schijven, met een middellijn van 40 tot 50 cm.
Bij een gewone dubbele schijvenegge (zie foto 3) werkt de voorste rij
schijven de grond naar buiten en de achterste rij naar binnen. Al naarmate de schijven meer dwars op de trekrichting komen te staan,
moet de benodigde trekkracht groter zijn. Bij de schijveneggen die in
de fruitteelt gebruikt worden, vermijdt men handles die uitsteken, daar
deze bij het gebruik aan de takken kunnen blijven haken. Soms zijn
over de schijven beschermingsplaten aangebracht.
Om de schijven dieper in de grond te doen dringen, wordt de schijvenegge met palen e.d. belast. Is de grond zeer moeilijk te bewerken, dan
worden voor de voorste rij geschulpte schijven gebruikt. Om zo weinig
mogelijk grond onbewerkt te laten, voorzover de vorm van het perceel en de wijze van beplanten dit toelaat, schijfegt men ook overdwars en dan zo snel mogelijk achter het schijfeggen in lengterichting.
Ook wordt het schrankelen wel toegepast, omdat het draaien hierbij
minder ruimte vereist. Een voordeel van de schijvenegge is vooral, dat
men hem, o.a. door gebruik te maken van eenaanhangbeugel, tot dicht bij
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de stam kan laten lopen (in verstek werken). Dit kan nog beter bij de
V-vormige schijvenegge, die de laatste jaren in Amerika al meer en meer
in zwang k o m t . Bij gebruik van een enkele schijvenegge wordt, om
gelijk land te behouden, om de beurt naar binnen en naar buiten gewerkt.
Met de paardenschijvenegge, d.i. een enkele schijvenegge met 8 schijven,
is het eveneens mogelijk om m e t behulp van een ketting tot dicht
bij de bomen te eggen. Ook bestaan er in de breedte verstelbare
schijveneggen, waarbij de twee velden van 4 of S schijven tot bijna tegen
elkaar aan, zowel als ver van elkaar af gezet kunnen worden. Een soortgelijke schijvenegge k a n ook achter een tweewielige trekker v a n 8 of
10 pk gebruikt worden.
De grond wordt 3 of 4 maal per seizoen met de schijvenegge bewerkt,
waarna men in Juli een groenbemester zaait of het onkruid laat groeien.
4 e . De cultivatoren
De cultivator wordt vooral op lichtere gronden gebruikt omdat
de grond minder fijn gemaakt wordt dan met de schijvenegge. Achter een
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Foto 8. Verstelbare cultivator voor paardekracht.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.)

paard wordt een 7 tands cultivator met beitelmessen gebruikt. Indien de
cultivator is voorzien van een kouter opzij, kan ook in verstek gewerkt
worden. Het gebruik van ganzevoeten en schoffelmessen aan cultivatoren
komt nog weinig voor, doch is op lichtere gronden vooral voor latere
bewerkingen zeker aan te bevelen.
5 e . Het schoffelmes
Een ca 1 m lang schoffelmes, schufel of schraper wordt wel op ca 5 cm
diepte door de grond getrokken, ter bestrijding van wortelonkruiden of
fijn zaadgoed.
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6 e . De eggen
De eggen worden ook wel voor laatstgenoemd doel gebezigd. Tussen
bessenstruiken worden dan nog wel ronde of driehoekige eggen
gebruikt, die minder achter de struiken blijven haken. Behalve voor het
lostrekken van onkruid, bv. enkele weken nadat de grond met de schijven-

Foto 9. Trekker met 4 zig-zag-eggen.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)

egge is behandeld, wordt de egge ook voor het zaaiklaar maken van de
grond gebruikt.
7 e . De sleep
De sleep wordt op verschillende plaatsen gebezigd om kluiten fijn
te maken en de grond te effenen.
8?. De maaiwerktuigen
De maaiwerktuigen worden hier tevens behandeld, omdat deze ook
bij het bewerken van de grasmat onder de bomen worden gebruikt.
In de laatste tijd laat men het gras, voorzover het gemaaid wordt,
onder de bomen liggen om t e mulchen. Het hooien zowel als het
weiden onder, de bomen begint gelukkig sterk af te nemen. Het maaien
geschiedt in de meeste gevallen nog met de zeis, terwijl daarnaast ook
van een paardenmaaimachine gebruik wordt gemaakt. Deze laatste
heeft veelal een werkbreedte van 1.37 m. De messenbalk, waarop een
aantal ongeveer driehoekige mesjes zijn vastgeklonken, wordt met behulp
van de beide loopwielen aangedreven. De vingers mogen met het oog
op het verstoppen met nog niet geheel verteerd gras, niet te dicht
op elkaar staan. De gemiddelde messnelheid moet ongeveer 2 m per
seconde zijn ; dit wordt meestal bereikt, als het mes ruim 700 slagen
per minuut m a a k t . Deze messenbalk glijdt over de vingerbalk, waardoor
het gras tussen de mesjes en de vingers wordt afgesneden. Na de oorlog
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is het gebruik van zelfrijdende motormaaimachines sterk toegenomen. Deze motormaaimachines zijn aan de voorzijde, hetzij
middenvoor of opzij, voorzien van een messenbalk met een snijbreedte
van meestal niet meer dan 1.60 m. Daar de machines meestal van
enkele versnellingen voorzien zijn, kan al n a a r de zwaarte v a n het
gewas met een wisselende snelheid gewerkt worden. Verschillende
van de tweewielige trekkers worden thans van dergelijke messenbalkmaaimachines voorzien. Ook bij de vierwielige wieltrekkers is dit
mogelijk. Er wordt zonder zwadbord gewerkt, daar men het gras zoveel
mogelijk verspreiden wil om op deze wijze de rotting, het mulchen,

Foto 10. Motorzeis.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.)

te versnellen en om te voorkomen, d a t bij de volgende keer maaien
de machine in het halfvergane gras blijft steken.
De messenkooi- of gazonmaaimachine wordt thans in Engeland veel
voor het maaien van gras in de boomgaarden gebruikt. Hierbij wordt
o. a. als voordeel genoemd, dat het gras goed gespreid wordt en met een
grote werkbreedte gewerkt kan worden. Er worden daar achter een vierwielige trekker 3 tot 5 messenkooimachines zoals die ook voor vliegvelden
gebezigd worden, ieder met een werkbreedte van 75 cm, bevestigd.
Een bezwaar k a n zijn, dat er met een vrij grote snelheid, nl. tenminste
6 k m per u u r doch liefst ca 12 km/uur moet gereden worden. Er wordt in
Engeland op deze wijze ca 7 maal per seizoen gemaaid.
e. De werktuigen en methoden voor de bestrijding van plantenziekten
H e t bespuiten van de vruchtbomen met ziektebestrijdingsmiddelen
heeft t h a n s algemeen ingang gevonden. Aanvankelijk geschiedde het m e t
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hand- en rugspuiten, daarna kwamen al spoedig de vatspuiten in gebruik,
terwijl t h a n s de motorspuit-machines vrijwel algemeen worden toegepast,
i . De h a n d s p u i t e n (kasspuiten) komen alleen in aanmerking voor
het besproeien v a n planten in kassen. Voor een fijne verdeling van de
vloeistof komt bovendien de handvernevelaar (atomizer) in aanmerking,
waarbij de vloeistof door een luchtstroom opgezogen, in zeer fijne druppeltjes verstoven wordt.
2. De r u g s p u i t e n (rugpulverisateurs) worden voornamelijk gebruikt voor de bespuiting van een jonge aanplant en voor plaatselijke
ziektebestrijding. Bij de lage-druk rugsproeiers wordt de vloeistof uit het
reservoir, dat op de rug gedragen wordt, met behulp van een membraanof zuigerpomp in de slang geperst en met behulp van een sproeistok die
voorzien is van een spuitdop m e t een tolletje, verstoven. Door een kleine
windketel en geregeld pompen tijdens het spuiten wordt een regelmatige
druk van enkele atmosferen verkregen.
Bij de hoge-druk rugspuiten wordt het gehele reservoir onder druk
gebracht. Dit geschiedt, door lucht of vloeistof in het v a t te persen tot
een druk van 5 à 8 a t m . is bereikt. In het eerste geval blijft er steeds
lucht onder druk in het reservoir achter als het leeggespoten is; deze
spanning gaat bij het opnieuw vullen verloren, wat niet het geval is
wanneer vloeistof wordt ingepompt.
Tijdens het spuiten behoeft hierbij niet gepompt te worden. Aangezien
de gehele ketel onder druk staat, moet hij v a n een stevige constructie zijn
en dienen de naden geklonken te worden. In de winter verdient het aanbeveling om deze rugspuiten vorstvrij of omgekeerd te plaatsen, zodat
de corrosie van de bodem wordt tegengegaan.
3. De v a t s p u i t e n worden gebruikt op de kleine bedrijven, indien
deze althans niet door een loonspuiter bespoten kunnen worden. De
vatspuit bestaat meestal uit een v a t van 100 à 200 liter op een tweewielig
onderstel. De pomp is evenals bij de meeste motorspuiten een zuigerp o m p . Deze wordt meestal met windketel en roerwerk in het vat geplaatst. De druk wordt tot 10 à 15 a t m . opgevoerd waarbij één of twee
m a n pompen en één m a n spuit. E r wordt meestal gewerkt met een f"
slang, die liefst niet langer dan 20 m mag zijn.
Indien de bomen hoog, of de oppervlakte van de boomgaard groter is
dan ca \ ha, verdient het aanbeveling tot het gebruik van een motorspuitmachine over te gaan.
4. Bij de m o t o r s p u i t m a c h i n e (foto 11) wordt meestal met twee,
soms met drie en op kleine bedrijven met één slang gewerkt. Per slang
moet m e n rekenen op een capaciteit v a n 20 à 30 l/min, terwijl bij het
bespuiten van hoge bomen op nog meer capaciteit dient gerekend
te worden.
De belangrijkste delen van de normale motorsproeimachjne zijn:
de motor, de pomp, de drukregelaar, het vat met het roerwerk, de
slangen met de sproeistokken.
Het vermogen van de motor is afhankelijk van de capaciteit van de
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p o m p en de werkdruk. Het motorvermogen is te berekenen met behulp
O H
:
v a n de formule 1 =
Hierin is I het motorvermogen in p k ;
6 0 . 75 .7]
Q is de vloeistoflevering in l/min ; H is de opvoerhoogte in m waterkolom,
d.i. tien maal de werkdruk in a t m , of 0,7 maal de werkdruk in lbs/sq. in;
7) is het totale nuttige effect dat voor een goede pomp met een electromotor ca 0,6 en met een verbrandingsmotor ca o,S is. Voorts wordt voor
omrekening in seconden door 60 gedeeld, en voor omrekening in pk
door 75. Bij een vloeistoflevering van 45 l/min en een werkdruk van
45-30. 10
= 6p k nodig.
30 a t m is dus een verbrandingsmotor van
60 .75 . 0,5
De luchtgekoelde twee-tact motoren worden het meeste voor de

Foto 11. Motorspuitmachine (600 1 tank) met paardentractie.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. Landb., V. en Voedselv.)

kleinere pompen gebruikt. Men dient zich hierbij nauwkeurig te houden
aan het voorgeschreven mengsel van benzine en olie, dat steeds voor het '
gebruik geschud wordt. Beter voldoen over het algemeen de vier-tact
motoren, terwijl het gebruik van de economisch werkende dieselmotoren
vooral voor grotere pompen gaat toenemen. Daar vele bedrijven over een
motortrekker gaan beschikken, wordt de pomp dan veelal met behulp
v a n de aftakas aangedreven. Deze aftakas moet door een beschermplaat
omgeven zijn. De spuitpomp en het vat worden hierbij op een aanhangwagen (trailer) geplaatst. Bij kleinere trekkers verdient het aanbeveling
de pomp door een afzonderlijke motor aan te drijven.
De spuitpompen zijn vrijwel alle zuiger of plunjerpompen met één tot
4 cylinders. Bij de zuigerpompen zit de afdichting aan de zuiger vast en
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Foto 12.

Motorspuitmachine die met behulp van een aftak-as wordt aangedreven.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.)

wordt verkregen door een manchet van rubber of leer. De cylinder is
meestal geëmailleerd. De afdichting bij de plunjerpompen bestaat uit
een vetpakking of ringen van kunststof, de plunjer uit roestvrij staal of
brons.
Het ziektebestrijdingsmiddel wordt door de vulzeef in de t a n k gebracht.
Voor het inbrengen van water wordt veelal de injecteur, een waterstraalpomp, gebruikt. Uit de t a n k komt de vloeistof door de aanzuigpijp via
de zeefpot door de zuigklep in de pompcylinder.
De kleppen bij de spuitpompen zijn vrijwel steeds kogelkleppen,
waarbij de kogel, die veelal van roestvrij staal of brons is gemaakt, rust
op een zitting v a n iets zachter metaal. Een klepgeleider draagt er zorg
voor, d a t de snel op en neer gaande kogel steeds weer op de zitting
terecht k o m t .
Bij de persslag wordt druk op de vloeistof uitgeoefend. Deze stroomt
door de persklep onder in de windketel in de drukregelaar en zo in de
persleiding naar de slangen.
Er zijn twee typen drukregelaars n.1. één met een overloopklep, doch
zonder terugslagklep en één waarbij deze wel aanwezig is. De eerste heeft
als nadeel, dat de motor hetzelfde vermogen moet leveren of de spuitstokken al dan niet gebruikt worden. Bij de regelaar met terugslagklep
valt de druk, zodra de overloopklep open gaat, ten dele weg, waardoor de
motor een geringer vermogen behoeft te leveren. De regelmatigheid van
de druk wordt bevorderd door de pomp met meer cylinders uit te voeren.
Hierbij moeten de zuigerstangen zo aan de kruk of exentriekas bevestigd
zijn, dat ze gelijkmatig over de omwenteling verdeeld zijn.
De windketel dient ter opvanging van de ongelijkmatige d r u k en moet
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dus in verhouding groter zijn voor een één-cylinderpomp, dan voor één
m e t drie cylinders.
De krukas en tandwielen voor de aandrijving van de pomp worden,
hetzij door middel van een oliebad, hetzij met vetpotten gesmeerd. Een
goede smering vermindert zowel bij de pomp als bij de motor de slijtage.
Het roerwerk wordt met een extra ketting of V-snaar door de drijfas
in beweging gebracht. H e t bestaat meestal uit enige bladen, die op een as
bevestigd zijn en in het onderste gedeelte van de t a n k draait.
De t a n k heeft op dwarse doorsnede een half rond of enigszins half
ellipsvormig model. De inhoud is voor handkracht ioo tot 200 liter, op
een lorrie tot 1000 liter; van een t a n k voor paardentractie veelal 400
à 8.00 liter en v a n een motortrekker 1200—1500 liter terwijl men bij een
tandemwielstel of rupsbanden de inhoud tot 2000 liter opvoert.
De spuitwagen wordt meestal zo laag en smal mogelijk gebouwd om
beschadiging van de struiken te voorkomen. De wielen zijn vrijwel steeds
van luchtbanden en van kogellagers voorzien. Behalve de motorspuitmachines met paardentractie, of getrokken door een motortrekker,
worden ook zelfrijdende motorspuiten gemaakt. Deze komen in de
eerste plaats in aanmerking voor loonspuiters die zeer verspreid liggende
boomgaarden moeten bespuiten.
Op verschillende bedrijven wordt ook de pomp van rijdende spuitmachines door een electromotor aangedreven. De voordelen van een
electromotor zijn o.a. de grote bedrijfszekerheid en het gemakkelijk
in bedrijf stellen. Deze wijze van toepassing komt in de eerste plaats in
aanmerking op bedrijven die dicht bij de woning gelegen zijn.
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Foto 13. Zelfrijdende motorspuitmachine.
(Foto Afd. Voorl. v . h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)
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F o t o 14. Bespruiting met zelfrijdende motorspuit.
(Foto Plantenziektenkundige dienst, Wageningen.)
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F o t o 15. Motorspuitmachine met electrische aankoppeling.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.)
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Er worden dan langs de hoofdpaden op ca 80 m afstand contactdozen
geplaatst, waarop de electromotor met behulp van een gummikabel van
ca 50 m lengte, die op een haspel gewonden is, wordt aangesloten.
5. Na de motorspuitmachines moeten de v a s t e s p u i t i n s t a l l a t i e s
genoemd worden. Hierbij kan een aanmerkelijke arbeidsbesparing verkregen worden, indien het water v a n een verwijderd p u n t moet aangevoerd worden. Bij de vaste spuit-installatie wordt een leidingstelsel
in de boomgaard geprojecteerd, waarbij de afstand tussen de leidingen
30—40 m en die tussen de t a p p u n t e n langs de leiding 20—30 m is.
De spuitleidingen kunnen op verschillende wijze worden aangelegd. Zo
onderscheidt men de open leiding en de gesloten leiding. Bij het open
systeem gebruikt men één of meer leidingen die aan het eind aftapbaar
zijn. Bij het gesloten systeem worden de leidingen zo gelegd, dat er ringleidingen ontstaan en de overgebleven vloeistof naar de t a n k is terug
t e voeren. De leidingen worden minstens 50 cm onder de grond (met een
afschot van 30 cm per 100 m) of vlak op de grond, of op ca 2 m boven
de grond aangebracht.
Bij de machinale grondbewerking wordt het eerst en het laatst genoemde systeem toegepast. In grasboomgaarden of bij handbewerking
is het 2 e systeem bij de aanleg wel het goedkoopste. De leidingen moeten
bestaan uit ijzeren pijpen van f" voor de zijleidingen en van 1" of J" voor
de hoofdleidingen. Bij voorkeur wordt voor het buizenmateriaal stoompijpkwaliteit gebruik gemaakt, waarbij de leiding inwendig gegalvaniseerd en in de grond, uitwendig geasphalteerd is.
Voor de aandrijving van de sproeipompen wordt bij vaste spuitinstallaties een electromotor gebruikt soms met een extra motor voor het
roerwerk, met toerenregeling voor de verschillende spuitmiddelen.
Vooral op bedrijven van minder dan 1 ha oppervlakte, die dicht bij de
woning zijn gelegen, heeft de electromotor voor aandrijving van de pomp
en de vaste spuitinstallatie grote voordelen.
Tot nu toe is alleen de meest voorkomende wijze van het spuiten
-besproken n.1. die waarbij de vloeistof onder een druk van 20 à 40 a t m .
in de slangen geperst en door de spuitdoppen, die zich aan het einde van
de spuitstok (spuitgeweer, spuitkanon) bevinden, fijn verstoven wordt.
Al naar de aard van de bespuiting wordt per ha volwassen boomgaard
3000 à 6000 liter vloeistof verbruikt.
Thans wordt getracht om de bespuitingen sneller te doen verlopen om
geen tijd verloren te doen gaan en om met minder vloeistof uit te komen,
dus zo mogelijk zuiniger te werken.
6. Teneinde sneller te kunnen spuiten heeft men voor de grotere bedrijven a u t o m a t i s c h e s p u i t e n geconstrueerd. Hierbij zijn een
aantal spuitdoppen achter een t a n k op een vast raamwerk aangebracht.
Deze zijn in Engeland, behalve bij de hopbouw, vooral bij cordonaanplantingen in gebruik. In Amerika heeft men de verticale spuitmast
met beweegbare spuitstokken gemaakt waarmede eveneens tussen de
rijen door gereden wordt en onlangs is er in Engeland een type geconstrueerd waarbij twee of drie groepen van S à 7 verstelbare spuitstokken
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m e t regelbare spuitdoppen schommelend zijn aangebracht. Hierbij is
ieder der groepen, met behulp van een hydraulische regeling vanaf de
zitplaats van de trekkerbestuurder, af te sluiten. De pompen voor deze
machine moeten een capaciteit van meer dan ioo liter per min. hebben,
waarbij men in staat is i à 2 h a in één uur te bewerken.
7. Een andere groep van nieuwe spuitwerktuigen is die der s n e l s p u i t e n , waarbij de vloeistof onder lage druk wordt verspoten en
door een kunstmatige krachtige luchtstroom meegevoerd en fijner ver
deeld wordt. De spuitdoppen zijn daarbij vast aangebracht, terwijl bijhoge bomen een gedeelte der spuitdoppen niet in werking is. Ook kent
men het systeem waarbij de groepen spuitdoppen beweegbaar aangebracht zijn, zodat ze van de ene boom direct op de volgende gericht
kunnen worden.
8. Bij de A t o m i z e r s of hoge-druk-vloeistofverstuivers w o r d t e e n
geconcentreerde oplossing door een luchtstroom onder hoge druk zeer
fijn verdeeld. Met een dergelijke machine kunnen enige hectaren boomgaard besproeid worden, waarbij het vloeistofverbruik slechts enkele
tientallen liters is, dus ca 1/100 van de hoeveelheid bij de gewone spuitmethode.
9. De A e r o s o l - m e t h o d e waarbij het ziektebestrijdingsmiddel in
een vloeistof met een laag kookpunt (Freon) wordt opgelost en bij
hogere temperatuur m e t de verdampingsspuitmachine wordt verstoven,
is nog in het begin van toepassing en wordt voornamelijk in kassen
gebezigd met kunstmatige verhitting ook voor boomgaarden reeds
aangewend.
10. Op een geheel ander principe berust het v e r s t u i v e n , waarbij men eveneens met geringe hoeveelheden ziektewerende stoffen
effect bereikt. Dit wordt in Nederland echter nog weinig toegepast.
In Amerika gebruikt men hiervoor een motor met ventilator waarbij
het poeder b.v. door een brede slang (met een te richten mondstuk)
wordt verstoven. Het gebruik van stuifpoeder is, al naar de grootte der
bomen, 60—200 kg per ha. De toepassingsmogelijkheid is door de werkzaamheid der stuifmiddelen beperkt. In verband met de schommelingen
in windsnelheid zal vooral 's avonds en 's morgens vroeg gestoven dienen
te worden. Om het hechtingsvermogen te vergroten, wordt het stuifpoeder wel bij de monding van de actiale ventilator bevochtigd.
f. De nachtvorstwering
Voor de wering van nachtvorsten in boomgaarden zijn velerlei middelen toegepast. Hiervan zijn de toestellen om te verwarmen en rook te
ontwikkelen wel de belangrijkste. Thans vermijdt men op grond van
meteorologische waarnemingen in de eerste plaats om boomgaarden a a n
te leggen in de dalen (kommen) waarin de koude lucht die langs de
hellingen naar beneden vloeit zich ophoopt. Om het wegvloeien v a n koude
lucht te bevorderen, wordt vooral in het heuvelland van Engeland waarde
gehecht aan het kort houden van het gras in struikboomgaarden.
Voor de directe bestrijding zijn in Californie reeds sedert jaren nacht-
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vorstkacheltjes gebruikt. Men plaatst hiervoor ioo à 200 kacheltjes per
ha, die een maximum gebruik hebben van ca 1 liter ruwe olie per uur.
Bij vrijwel windstil weer moet men per uur op ca 25 liter per ha per graad
Celcius temperatuursverhoging rekenen. De warmte die bij de verbranding van de olie ontstaat, geeft de belangrijkste temperatuursverhoging. De rookontwikkeling, waardoor de uitstraling van de grond
wordt tegengegaan, kan onder gunstige omstandigheden slechts een
temperatuurdaling van 1 à 2° voorkomen. Het verbranden van rubberbanden e.d. dat ook wel wordt toegepast, komt slechts in enkele gevallen
in aanmerking. In Amerika neemt men nu ook proeven met een hoge bus
die rood gloeiend wordt gemaakt en waarbij de warmtestralen door
aluminium platen in horizontale richting worden geleid. Door het
Instituut voor Tuinbouwtechniek is thans een rijdbaar toestel voor
nachtvorstwering ontworpen waarbij m e t een ventilator door en langs
de oliebrander een krachtige luchtstroom wordt geleid waardoor een
vrijwel volledige verbranding van de olie wordt verkregen. Deze luchtstroom wordt vervolgens zoveel mogelijk naar de grond gevoerd. Daar de
ketel zelf roodgloeiend wordt, kan tevens geprofiteerd worden van de
warmtestraling (infrarode stralen). Bovendien wordt een rookgordijn
boven de verwarmde lucht gevormd waardoor de uitstraling wordt
tegengegaan. Daar het toestel rijdbaar iskan het langs de meest bedreigde
plaatsen door de boomgaard gereden worden.
Een goede methode van nachtvorstbestrijding in ons land is nog niet
gevonden en ook het gebruik van het laatstgenoemde toestel berust nog
op proefneming.
g. Het snoeigereedschap
Bij het snoeien is de snoeischaar thans wel het meest gebruikte werktuig, al geven dan ook vele kwekers, vooral bij het behandelen van jonge
bomen, de voorkeur aan het mes. De scharen kunnen enkel en dubbelsnijdend worden uitgevoerd; hiervan is de enkelsnijdende dan wel de
meest gebruikte.
~*
In Engeland geeft men algemeen de voorkeur aan de snoeischaar met
messtuiter, ook wel blokschaar genoemd. Het bezwaar, dat daarmede
vooral bij vergaffelingen en langs de hoofdtakken bij het afsnijden van
zijscheuten een stompje blijft staan, acht men blijkbaar gering. Bij de
blokscharen moeten mes en messtuiter jaarlijks vervangen worden. Bij
de snoeischaren dient de moer bij het draaipunt voldoende geborgd te zijn
en de sluiting zo te zijn aangebracht, dat het klemmen van de handen
wordt voorkomen.
In Amerika worden thans ook pneumatisch aangedreven snoeischaren
gebruikt, waarmede dikke takken gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
De trekschaar of rupsenschaar wordt vrijwel alleen voor het weghalen
van rupsennesten gebezigd. Zij zijn meestal van minder goede kwaliteit.
De ondersnijdende (bovenvattende) voldoen beter dan de bovensnijdende, omdat hierbij de t a k nogal eens wegspringt. Het is meestal niet
mogelijk met de trekschaar „glad werk" te verrichten.
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Het snoeimes met half gebogen lemmet wordt algemeen gebezigd.
Voor snoeien van bessenstruiken en takken wordt aan de sterk gebogen
snoeimessen, soms zelfs met een vast handvat, de voorkeur gegeven.
De snoeibeitel vindt vooral in Zeeland toepassing en vereist een behoorlijke vaardigheid. Zij heeft een steel van 2,4 soms 6 m en wordt gebruikt
om takken van enkele cm tot ca. 8 cm diameter die buiten het handbereik zitten, glad af te beitelen.
De snoeizaag is wel het meest gebruikte gereedschap voor het wegnemen van dikkere takken. Meestal wordt een zaag gebezigd die aan
één zijde van tanden is voorzien. Een zaag met aan beide zijden tanden
veroorzaakt gemakkelijk verwonding van de stam. De even gebogen,
puntig toelopende zagen met snoektanden, waarbij vooral tijdens h e t
trekken gezaagd wordt, voldoen zeer goed. Bij wegzagen van dikke
takken komen die met Amerikaanse scheurtanden in aanmerking, omdat
deze niet gauw „verstopt" raken. Ook de U-tanden geven bij perenhout
een gladde wond. De beugelzaag voldoet minder goed bij het wegzagen
van vergaffelingen en zijtakken. Stokzagen zijn evenmin aan te bevelen,
daar men hiermede niet voldoende nauwkeurig kan werken.
Voor het afzagen van stronken en stammen wordt in Amerika t h a n s
nogal eens een cirkelzaag gebruikt, die door een motortrekker wordt
aangedreven.
Het snoeihout wordt op de grote Amerikaanse bedrijven soms met een
snoeihoutopruimer bij elkaar gehaald en weggevoerd ofschoon men ook
wel gebruik m a a k t "van een snoeihoutverbrijzelaar die het hout fijn verpulvert zodat het gemakkelijk kan worden ondergewerkt.
Bij het enten bezigt men speciale entmessen al naar de methode van
enten welke men toepast. Zo wordt bij het copuleren en driehoeksenten
het rechte ent- of copuleermes gebruikt. Voor het oculeren verdient h e t
aanbeveling d a t het lemmet aan de top is uitgesmeed of dat het h a n d v a t
van een lip is voorzien. Een goed mes moet vrij hard zijn en heeft meestal
een voering van messing.
h. Het materiaal benodigd bij het plukken
Bij het oogsten der vruchten wordt gebruik gemaakt v a n ladders.
Behalve de gewone plukladders met 2 bomen worden ook zgn. 3- of
4-poots-ladders gebruikt in struikaanplantingen. Voor de lager hangende
vruchten worden wel trappen en pluktafeltjes gebezigd. De pluktafeltjes
hebben een hoogte van ca. 70 cm en dienen om een kist op te zetten.
De pluktrappen zijn te verkrijgen met 4 tot 12 treden en worden t h a n s
in aluminium uitgevoerd. De 3- en 4-poots-ladders die meestal 12 tot
24 sporten hebben zijn geschikt voor struikboomgaarden waar de grond
zwart gehouden wordt en dan vooral de 3-poots-ladders daar zij gemakkelijker in de boom zijn t e zetten dan die met 2 steunpalen. H e t beste
voldoet de ladder m e t een gespleten steunboom.
De gewone plukladders worden m e t 12 tot 60 sporten geleverd, die
ca. 27 cm van elkaar zitten. Om de stevigheid te bevorderen neemt men
om de 3 ronde sporten meestal een platte sport. De ladderbomen worden

448
bij voorkeur van doormidden gezaagde Riga-sparren gemaakt. Daarnaast zijn t h a n s lichte stalen en aluminium ladders in gebruik genomen.
Al naar de streek is het type van de ladder verschillend. Zo treft men in
de Betuwe de ladders met vrijwel evenwijdige bomen aan, in ZuidLimburg wijken de bomen bij de ondereinden een weinig uit, terwijl dit
in Zeeland in nog veel sterkere m a t e het geval is. Mogelijk hangt dit
samen m e t de windkracht en de ondergroei in de boomgaarden.
Bij het plukken m a a k t men gebruik van plukemmers met losse bodem,
van plukmanden en plukkorven. Voor het kersen plukken is de inhoud
van de korven ca. 7 1, terwijl de manden die bij het appels plukken
gebruikt worden een inhoud hebben van 12—251.
Het mechanische plukken heeft behalve voor noten nog geen practische betekenis. Wel zou men door gebruik te maken van een hydraulisch omhoog te stellen platvorm het plukken kunnen versnellen.
i. De sorteermachine
Het sorteren geschiedt op grootte en op kwaliteit. Op kleinere bedrijven
geschiedt zowel het een als het ander uit de hand, op grote bedrijven
gebeurt het sorteren machinaal. In Amerika voert men het coöperatief
in pakstations uit, terwijl er hier ook reeds aan sommige veilingen
coöperatief gesorteerd wordt; daarbij worden dan evenals in de grotere
bedrijven sorteermachines gebruikt.
Het handsorteren heeft het voordeel, dat de vruchten zeer weinig
beschadigd worden ; men past het dan ook algemeen toe bij de vruchten
die voor bewaring bestemd zijn.
Door de vaste indeling van grootten op veelvouden van 5 m m , wordt
t h a n s het handsorteren wat vergemakkelijkt. Nadelen zijn dat het
minder vlug gaat en er veel routine vereist is om goed op m a a t te blijven.
Veelal wordt bij het sorteren uit de hand voor de controle gebruik gem a a k t v a n een sorteerplankje of gatenbord, met gaten ter grootte v a n de
verschillende maten. Ook wordt wel een sorteerwig gebezigd, dit is een
smal toelopende goot waarbij aan beide randen een millimeterverdeling
is aangebracht zodat de diameter van de vrucht gemakkelijk, ofschoon
niet geheel zuiver, te bepalen is. Het voordeel hiervan is dat het instrument v o o r alle maten te gebruiken is.
Veel h u l p kan m e n hebben van een sorteertafel, terwijl op grote
bedrijven en veilingen een lopende band wordt gebruikt.
Een sorteermachine biedt als voordeel d a t sneller k a n gewerkt worden
en met m i n d e r vakkundig personeel. Een goede sorteermachine bestaat
uit een aanvoer-, een sorteer- en een afvoergedeelte. Bij de aanvoer gaan
de v r u c h t e n eerst over een leesband. Deze bestaat uit een lopende band
of d r a a i e n d e rollen voorzien van banden of koorden die spiraalsgewijze
zijn a a n g e b r a c h t . Hiervan worden de vruchten door afnemen op kwaliteit
gesorteerd. De aangetaste vruchten worden in kisten gedeponeerd of
zoals bij de Cutler sorteermachine, evenals de gezonde vruchten op de
lopende b a n d e n voor de sortering op m a a t of gewicht gelegd.
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Bij het sorteren op maat worden o.a. de volgende systemen toegepast:
Het aanbrengen van rubberrollen op steeds kleinere afstand boven
een lopende band, waarbij de rollen in tegengestelde richting als de
lopende band draaien, wat o.a. bij de „Gera" sorteermachine is gebezigd.
Het zgn. afstrijksysteem, waarbij de vruchten van de lopende band
worden afgevoerd met behulp van ronddraaiende schijven, die op
verschillende hoogte gesteld zijn, is bij de „Otella" sorteermachine
gebruikt.
De wijkende schijven, waarbij de afstand tussen rand en een excentrisch daar binnen geplaatste ronde schijf groter wordt. Bij het gebruik
van schijven van triplex worden de zachtvlezige appels zoals b v .
Transparent de Croncelles gemakkelijk gekneusd, hetgeen echter te
voorkomen is door de randen van gummiband te voorzien.
De methode van de wijkende banden, waarbij de ruimte tussen de
twee (of meer) rubberbanden, die over twee poulies lopen, groter wordt,
is thans wel het meest gebruikte systeem en wordt o.a. bij de „ I d e a l "
en de „West Friesland" toegepast. Naast de wijkende band zijn dan de
paktafeltjes aangebracht.
H e t meten met ronde openingen, zoals bij de „Sas" sorteermachine
en bij de Franse merken geschiedt, is eigenlijk beter voor het verkrijgen
Sprenger, Fruitteelt.
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van een goede sortering, daar op de grootste dwarsdoorsnede k a n
gesorteerd worden. Bij de wentelende beweging worden de vruchten
echter nog te gemakkelijk beschadigd.
Voor de sortering op gewicht is de „Cutler" sorteermachine wel het
bekendste. Hierbij worden de vruchten door een lopende band op
beweegbare beklede schaaltjes gebracht, die omkiepen bij een bepaald
gewicht. Men kan hiermede ook op grootte sorteren, als rekening wordt
gehouden met soortelijk gewicht van de verschillende vruchten. De afvoer
vindt plaats door een valgordijn, dat bij de nieuwe typen uitmondt op
een ronddraaiende trommel. Hierdoor is het mogelijk dat de vruchten
zonder tegen elkaar te rollen worden afgevoerd. De trommels hebben een
verende bodem, zodat de vruchten steeds op dezelfde hoogte komen te
liggen,wat voor de pakkers(sters), die naast de trommels staan (of zitten)
zeer gemakkelijk is.
Bij vele sorteermachines laat de afvoer veel te wensen over en raken
hierbij de vruchten het meest gekneusd.
j . Het materiaal benodigd bij het verpakken
De betekenis van een goede verpakking kan niet onderschat worden;
dit geldt zowel voor de verpakking die gebruikt wordt bij verkoop in de
winkel en het fruit zo aantrekkelijk mogelijk moet tonen, als voor de
verpakking die bij het vervoer van het fruit gebezigd wordt. Voor de
verpakking van vruchten, die in de winkels zonder overpakken verkocht
worden, is in Amerika zeer veel gebruik gemaakt van cellophaan.
Bij verzending van fruit voor de binnenlandse verkoop wordt veelal
van meermalig fust gebruik gemaakt, terwijl voor verzending naar het
buitenland het eenmalige fust, dat lichter van gewicht is, geprefereerd
moet worden.
Ofschoon voor alle soorten van vruchten een verpakking wordt vereist,
waarbij geen beschadigingen optreden, zijn toch de gestelde eisen wel zeer
verschillend. Zo worden aardbeien en ook perziken veelal zeer zorgvuldig
in papierwol gelegd, terwijl de pitvruchten soms direct in kisten worden
aangevoerd. Een goed gepakte kist is echter van binnen met geribd
karton en papier voorzien, terwijl de vruchten soms bovendien ieder in
een vloeipapiertje zijn gewikkeld.
Ofschoon velen menen dat haast iedere soort zijn eigen kistgrootte
vereist, kunnen genormaliseerde kisten voor het gehele land hier een zeer
grote besparing geven. De voor dit doel gestelde fustcommissie heeft
thans een „hele" kist van 54X 34X 28^ cm binnenwerks voor m a x .
25 kg appels of 20 kg peren en een z.gn. halve of p l a t t e kist v a n
54X 34X i 8 | cm. aanbevolen.
De grote kist is zo gemaakt, dat er bij het vervoeren in lege toestand
drie in elkaar gestoken kunnen worden, hetgeen mogelijk is omdat de
lengte kleiner is d a n twee maal de hoogte. Voorts is de hoogte v a n de
halve kisten zodanig gekozen, dat drie van deze dezelfde hoogte hebben
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als twee grote kisten. De kisten worden van openingen tussen de twee
latten aan de kopeinden of met klampen aan de buitenkant voorzien.
Het laatste gaat beschadiging der vruchten tegen, doch is minder gemakkelijk bij het in elkaar steken der kisten.
Voor de pitvruchten worden bijna geen halve bushels en manden meer
gebruikt m a a r wel is d ; t het geval voor de steenvruchten. Voor pruimen
komen hiernaast al meer en meer kistjes in aanmerking.
Druiven worden veelal in pootjes bakken verpakt, waarbij twee maten
worden gebezigd. Hetzelfde geldt voor de perziken, die ook wel in dozen
verpakt worden, terwijl men de kersen evenals de bessen behalve in halve
of kwart bushels, soms in doosjes verzendt.
Vroege aardbeien worden in kartonnen doosjes van \ of \ kg of in chips
van 2 tot 2-| kg aangevoerd. Hierin worden ook frambozen ter veiling
gebracht.
Als pakmateriaal wordt veelal papierwol, geribd karton (met geribde
k a n t naar buiten) gebezigd. Voor perziken d r u k t men in Frankrijk wel
machinaal holten in papierwol dat als vulling wordt benut. Ze worden
bovendien evenals pruimen wel afzonderlijk verpakt. Het wikkelen
in papier wordt echter nog te weinig toegepast. Het wassen v a n vruchten,
ter verwijdering van ziektebestrijdingsmiddelen, zoals in Amerika wel
geschiedt, komt hier eigenlijk niet voor.
k. Het transport
Hiervan zullen wij het transport op het bedrijf, naar de veiling en op de
veiling in bet kort behandelen. Voor het vervoer op het bedrijf wordt
over kleine afstanden v a n kleine hoeveelheden veelal de kruiwagen met
houten wielen gebezigd. Deze wordt echter steeds meer verdrongen door
de wel duurdere, doch lichter werkende en daardoor in het gebruik goedkopere kruiwagen met luchtbanden. Hiermede rekent men al naar de
grondgesteldheid een vracht van 70 à 100 kg over een afstand van
30 à 60 m zonder rust te kunnen vervoeren. In verband met het vervoer
moeten in de kwekerij hier en daar vervoersbanen aangelegd worden,
waarom de afstanden tussen de rijen bomen om de 50 à 100 m zo nodig
een of enkele meters groter worden genomen.
De berry wordt weinig meer gebruikt en komt nog het meeste in aanmerking voor vervoer v a n fruit, d a t zeer snel beschadigd wordt zoals bij
aardbeien het geval is.
Voor vervoer op grote afstanden op het bedrijf wordt soms smalspoor
met lorries gebezigd. Hierop wordt ca. 1000 à 2000 kg gelijktijdig vervoerd. Daarnaast komen laaggebouwde twee- of vier-wielige van veren
voorziene wagens m e t 500 tot 1000 kg laadvermogen al meer en meer
in gebruik. Deze worden door twee- en vier-wielige motortrekkers of een
paard getrokken.
Het vervoer naar de veiling geschiedt veelal met de gewone vrachtwagen of een vrachtauto doch ook wel met een vier-wielige wagen met
luchtbanden van 2 t o t 5 ton laadvermogen voor een of twee paarden,
of een vier-wielige motortrekker. Ook wordt wel een schuit gebezigd,
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waarbij een man tot ca. 9 ton varen kan. Deze kunnen op sommige
veilingen onder de veilingklok doorgaan. Voor grotere afstanden zijn de
schuiten voorzien van een motoraandrijving. In nieuwe fruitstreken
wordt het gehele vervoer op wegtransport ingesteld. Voor vervoer op het
bedrijf zowel als naar de veiling wordt er al meer en meer toe overgegaan
verende wagens te gebruiken. In dit opzicht is de wagen op luchtbanden
al een grote vooruitgang, temeer daar deze wagens ook van kogel- of
rollagers voorzien zijn, waardoor de vereiste trekkracht lager is dan
voor wagens met naven. Verschillende v a n deze wagens worden, t h a n s
bovendien van veren voorzien.
Bij het vervoer op de veiling beginnen naast de bekende veilingwagens
ook lopende banden, rollenbanen en soms een loopkat in gebruik te
komen. Het gebruik vooral van verplaatsbare rolbanen dient veel
algemener t e worden, daar zoveel in één richting moet worden gewerkt. Het gebruik van steekwagens, zowel op de fruitbewaarplaatsen als
op de veiling biedt veel gemak. Met deze steekwagentjes kunnen 4 tot
7 kisten gelijktijdig als stapel vervoerd worden. Het gebruik van stapel
platvormen vindt in Amerika veel toepassing.

§ 2.

G E B O U W E N E N KASSEN

a. De bedrijfsschuur
Vooral op grotere bedrijven wordt behalve de schuur bij de ingang,
er ook nog een in het midden van het terrein geplaatst.
De bedrijfsschuur dient in het fruitbedrijf voor:
de berging van het gereedschap, rietmatten en fust.
de berging van ziektenbestrijdingsmiddelen, zaden en kunstmest.
de plaatsing van machines en werktuigen.
het sorteren van vruchten.
het werken bij regenweer.
schaftlokaal.
Op de moderne bedrijven wordt de fruitbewaarplaats in de bedrijfschuur opgenomen.
Ofschoon op vele bedrijven slechts een schuilkeetje aanwezig is, zal
toch het moderne fruitbedrijf over een behoorlijke ruimte moeten beschikken, daar men er meer en meer toe overgaat machines te gebruiken.
Men behoeft echter niet alles in de schuur op te bergen; hout, grotere
werktuigen, enz., kan men zeer goed onder een afdak brengen.
Vaak verdient het aanbeveling een afdak te maken om 's avonds het
fruit onder te plaatsen dat de volgende ochtend vroeg in de bewaarplaats
wordt gebracht. Dit afdak, zowel als de schuur, kan tevens dienst doen
om er bij regenweer onder te werken. Maar al te weinig wordt regenweer
benut om geriefhout in orde te maken, werktuigen na te zien en de
schuur grondig op te ruimen, enz.
Vroeger werden de schuren veelal v a n hout g e m a a k t ; in de laatste tijd
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gaat men er echter meer toe over om stenen gebouwen te zetten. In verband met de schaarste aan hout zal dit voorlopig ook wel zo blijven.
Een eenvoudige lage schuur, waarin geen machines werken, kan gevoegelijk in halfsteens metselwerk opgetrokken worden, met steunberen
van minstens een steen dik onder de spanten. Het is echter beter om een
steensmuur te maken.
Op klei- en zandgrond komt de aanleg van de fundering, om opvriezen
te voorkomen, in een minstens 60 cm diepe funderingssleuf en wel n a d a t
deze geëgaliseerd en ingewaterd is. Bestaat de grond echter uit veen,
dan wordt het moeilijker en is het nog meer dan anders aan te bevelen een
architect t e raadplegen. Te diep gegraven sleuven of kuilen worden met
zuiver zand, in lagen van ten hoogste 5 cm, tot de vereiste hoogte ingeplempt. De eerste laag stenen, de vlijlaag genaamd, wordt met zand ingewassen. Als aanlegbreedte moet men al naar gelangvan de bodemvastheid,
2J à 3 maal de dikte van het opgaande muurwerk nemen. De funderingsstenen, meestal rood of kalkzandsteen, doch ook wel boerengrauw, worden
in de slappe specie M6 (1 schelpkalk: \ cement: 4 zand) gelegd en met
dezelfde specie ingewassen (vertind) tegen het optrekken van vocht.
De muren, van 30 cm onder tot minstens 30 cm boven het maaiveld,
moet men tegen het optrekken van vocht metsefen van kantige klinkers
in sterke specie (M2 —1 cement: 2f zand).
Dit gedeelte wordt het trasraam genoemd, omdat vroeger tras door de
specie werd gemengd. Ook kan de fundering van beton gemaakt worden.
Bij zeer onregelmatige structuur van de grond, of wisselvallige belasting,
worden er een paar staven ijzer van 6 m m in verwerkt. Het trasraam
blijft ook bij de betonfundering gehandhaafd.
Het opgaande muurwerk wordt meestal van boerengrauw in specie M4
(1 schelpkalk: J- cement: 3 zand) gemetseld. Om halfsteenswerk waterdicht te maken wordt een klamp, d.i. een steen op zijn kant, tegen de
binnenkant aangebracht.
De vloeren op vaste ondergrond kunnen, n a d a t deze goed zijn ingewaterd en met zuiver zand zijn aangeplempt, bestaan uit een laag van 7 cm
ongewapend beton. Wanneer de afmeting groter is dan 3^ m, of als er een
vrachtauto in de schuur gestald en geladen moet worden, verdient het
aanbeveling de vloer solider te maken. Deze moet dan tenminste 10 cm
dik zijn. Meestal zal dan een betonnen vloer beter voldoen.
De dakbedekking kan bestaan uit pannen, asbestcement golfplaten of
dakteer, d a t al of niet bestrooid is met pan- of steenslag. Zij kan rusten
op een stelsel van houten spanten en gordingen. De golfplaten zijn licht
en goedkoop en voldoen vrij goed, ofschoon zij een geringe warmteisolatie geven en weinig bevrediging in aesthetisch opzicht schenken.
Het pannendak heeft deze nadelen niet, doch vereist een groter houtverbruik, terwijl het niet beschoten dak veel onderhoud vraagt door
op- of scheefwaaien van pannen. De afdekking met dakteer, aangebracht
op een onderlaag houtwolplaten ondersteund door enkele balkjes rondhout of van geschokt beton, zal in de naaste toekomst vaak het eerste
in aanmerking komen. Bij brandgevaar, b.v. als de schuur tevens voor
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opberging van een motortrekker dienst doet, moeten stro- en houtwolplaten van onderen gepleisterd worden wat eveneens met het muuroppervlak aan de binnenzijde moet geschieden.
De grootte van de bedrijfsschuur is afhankelijk van de aard van het
bedrijf, waarbij men echter wel in het algemeen kan zeggen, dat er meer
geklaagd wordt over een tekort dan over een teveel aan ruimte. Op een
bedrijf van S à 10 ha heeft men, al naar het bedrijfstype, een ruimte
nodig van ioo à 200 m 2 grondvlak. Bij bedrijven van 1à 2 ha zal meestal
een ruimte van 50 à 75 m 2 nodig zijn.
De inrichting van de bedrijfsschuur moet ook geheel van het bedrijfstype afhankelijk zijn. Het gewone tuingereedschap wordt dicht bij de
deur, met de kruk of handgreep, aan evenwijdig aan de muur bevestigde
latten, op ca. 1 à 2 m hoogte opgehangen; ook kan men het gereedschap stuk voor stuk hangen tussen paren, loodrecht uit de m u u r stekende ijzers of pennen die op dezelfde hoogte zijn aangebracht. Soms legt
men en dan vooral de langere gereedschappen, op een horizontaal rek
op ca. 2 m hoogte. Bij het gereedschapsrek behoort een oliefles en een
poetsdoek om het gereedschap na het gebruik schoon te maken en direct
in te vetten. Snoeibeitels, heggescharen e.d. komen in de hoek te s t a a n ;
plukladders worden over de dakbinten gelegd, aan de muur of onder
een afdak aan de buitenkant van de schuur opgehangen. Snoeischaren
en zagen worden te zamen met het timmergereedschap op een-afzonderlijk
gereedschapsbord opgehangen of in een kast opgeborgen.
Ziektebestrijdingsmiddelen, vooral de giftige nicotine, arsenaten e. d.
vinden een plaats in een afsluitbare kast.
Onder een raam wordt een werkbank gemaakt, voorzien van een
eenvoudige bankschroef. Deze is op een goed bedrijf onmisbaar.
Het gedeelte van de schuur, in de nabijheid van de sorteerruimte,
wordt gebruikt voor het tijdelijk opslaan van fust.
Indien de arbeiders tussen de middag overblijven, is het wenselijk
dat er een schaftruimte is met een kacheltje, banken en een tafel. Hier
kunnen in de winter dan bij slecht weer verschillende werkzaamheden
worden verricht.
Bij gebruik van paarden komt er een afzonderlijke stal voor minstens
2 paarden met een ruimte van 1.30X 4 m per paard. De staldeur mag
zich niet in de nabijheid bevinden van de fruitbewaarplaats, zo deze
wordt aangebouwd.
De motorspuit wordt zo dicht mogelijk bij een waterkraan gezet zodat
hij gemakkelijk kan worden doorgespoeld. Mede in dit verband is de
aanwezigheid v a n een speelplaats vóór de schuur aan te bevelen.
De motortrekker komt op een droge plaats te staan, een 4 wielige
trekker liefst in een trekkerbox die ook voor een auto gebruikt kan
worden. De werktuigen (schijvenegge, cultivator, egge, ploeg) kunnen
hetzij in de schuur of onder een afdak worden geplaatst. Zij mogen zeker
niet buiten slingeren, zooals men dit hier en daar nog wel ziet. Zij behoren
n a het gebruik te worden ingevet en te worden gesmeerd.
Indien er een sorteermachine aanwezig is, wordt deze zo geplaatst,
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dat zij belicht wordt door een hooggeplaatst raam; hierdoor heeft men
minder last van eigen schaduw. Voor zover electriciteit aanwezig is,
wordt een goede verlichting boven de sorteermachine aangebracht.
b. De kassen
Demeest voorkomende typen van kassen in Nederland zijn de druivenkassen en de warenhuizen. Daarnaast treft men verschillende typen
bloemen-, tomaten-, komkommerkassen aan, benevens kassen van zeer
uiteenlopende vormen en afmetingen voor speciale teelten.
i. De bouw
De functie van de kas is te dienen voor bescherming van de planten
tegen ongunstige invloeden van het weer. Het glazen dak laat n.1. wel de
lichtstralen door, die op de grond in warmtestralen worden omgezet,
doch het houdt de stroming van de warmte tegen, terwijl het glas bovendien een vrij slechte warmtegeleider is.
Van de verschillende vruchtensoorten worden behalve druiven vooral
perziken en pruimen in kassen en warenhuizen geteeld.
De druivenkas of „serre" werd aanvankelijk volgens het Belgisch type
gebouwd. Maar nadat er verschillende wijzigingen zijn aangebracht, o.a.
eenminder steile helling van het gedeelte onder de knie, is er min of meer
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een eenheidstype ontstaan, waarvan het geraamte, benevens de roeden
meestal uit ijzer bestaat. Bij verwarmde kassen (stookkassen) geeft men
nog wel de voorkeur aan houten roeden.
Met het oog op een rationele teelt worden de druivenkassen niet meer
als complex-kassen, doch los van elkaar gebouwd met een onderlinge
tussenruimte van ca. i.50 m. De breedte van de druivenkas is 8 m, de
lengte meestal bijna 40 m (10 roe; 16 of 17 spantvlakken van 2.40 m) en
de hoogte 2.75 m bij de nok en.0.85 bij de knie, gerekend boven de voet.
Soms worden smallere kassen, 5 m breed, gebouwd.
Aan de spanten (8, in boogvorm) zijn de stripijzeren houders aangebracht, waaraan de draden die dienen voor de leiding van de druivenbomen zijn bevestigd, deze bevinden zich op 32 cm van het glas en op een
onderlinge afstand vari 16 cm.
Een warenhuis is een kas die bedekt is met ramen en die, zoals de
naam reeds aangeeft, aanvankelijk bestemd was voor het telen van
diverse gewassen, vnl. groenten en bloemen. Zij wordt t h a n s ook wel
voor de teelt van perziken en pruimen gebezigd. Voor de perzikenteelt,
die ook wel in druivenkassen wordt beoefend, m a a k t men het warenhuis
meestal 20 à 30 cm hoger dan normaal.
Een warenhuis wordt nog weleens voorzien v a n een centrale verwarming, ofschoon de constructie hiertoe minder geschikt is. Er treedt
n.1. een groot warmteverlies op door toepassing v a n één-ruitersramen als
dakbedekking. Deze ramen werden oorspronkelijk op bak-rijen gebruikt,
die men liet vervallen toen het houtwerk versleten was. Het warenhuis heeft als voordeel, dat het glas van tijd tot tijd verwijderd kan
worden, waardoor de grond aan de n a t u u r (regen, vorst) wordt blootgesteld; ook kan het voor hooggroeiende gewassen worden gebruikt.
Een warenhuis is samengesteld uit een aantal kappen v a n 3.05 m
breedte. De stijlen, die door spanten verbonden zijn, staan op neuten en
bevinden zich op 3 m afstand van elkaar. De nokhoogte is normaal
2.25 m en de hoogte v a n grond tot onderkant yan de goot is 1.85 m .
Bij de kassen kan men de volgende bouwelementen onderscheiden:
de voet, het geraamte en het dak.
De voet wordt meestal v a n beton gemaakt. Hiervoor wordt eerst een
funderingssleuf gegraven en wel zodanig, dat de voet horizontaal komt
te liggen (behalve op een hellend terrein). Bij de bouw van een complexkas en bij een warenhuis komen de voet en de neuten onder hetzelfde
afschot als de goten te liggen, d.i. ongeveer 3 mm/m. Het beton, bestaande
uit een samenstelling van cement, zand en grint, b.v. in de verhoudingvan
1 : 2 : 3 , wordt tussen een paar schroten direct op de onaangeroerde
grond of op een laag ingewaterd zand gestort. De breedte van de voetplaat varieert, afhankelijk van de grondslag en de belasting, v a n 40 tot
60 cm terwijl het muurtje 10 à 16 cm breed is en ca. 20 cm boven de
grond uitsteekt.
In de hoekpunten worden vaak een paar staven betonijzer van 6 m m
of 10 m m aangebracht. Het is echter zeer wenselijk om door de gehele
jengte van de voet een lichte bewapening aan te brengen, b.v. zowel
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onder- als bovenin 2 staven van 10 mm. Hierdoor is het optreden van
breuken in de voet, aanzienlijk te beperken. De betonspecie moet niet natter gemaakt worden dan voor een voldoende verwerkbaarheid nodig is.
Na het storten wordt het beton „gepord" om luchtbellen en grintnesten te
verdrijven. Tijdens de verharding moet het betonoppervlak, vooral bij
zonnig weer, n a t gehouden worden. Indien vorst intreedt moet het
gestorte beton goed afgedekt en belast worden. Bij vriesweer mag geen
beton gestort worden.
Het geraamte v a n de kassen is meestal aanmerkelijk lichter dan een
bouwkundige, op grond van sterkteberekeningen, zal kunnen aanbevelen. Vooral het vrijwel ontbreken van schoren en windverband zal
hij direct afkeuren. Het glas zorgt er echter wel voor dat een kas niet
schrankt, maar wordt dit weggenomen dan moet onverwijld gestut
worden. Het is daarom aan te bevelen,'dat bij de bouw van kassen meer
schoorwerk wordt aangebracht dan gebruikelijk is. Bij bouwen in ijzer
wordt voor de spanten meestal I N P 8 profiel gebruikt. Voor grotere overspanningen worden grotere maten genomen, toegepast b.v. voor 10
en 12 m, resp. I N P 10 en 12. Voor muurplaat, nok en gordingen wordt
T 4 of T 5 dan wel L 4 of L 5 gebruikt.
Ofschoon het gebruik van ijzer voor het geraamte vrij algemeen is,
is vóór de oorlog voor warenhuizen en ook voor druivenkassen nogal
eens hout gebezigd en wel vnl. het goedkope vurenhout, maar toch
ook wel het duurdere Amerikaanse grenen. Laatstgenoemde houtsoort is beter bestand tegen weersinvloeden en wordt vooral op vochtige plaatsen toegepast, dus als muurplaat, nok, enz. Overigens wordt
de muurplaat, die vrij spoedig aan verrotting onderhevig is, minder gebruikt. Men neemt dan een iets hoger gelegen gording die tegen
de spantpoten bevestigd is. De spantpoten staan dan direct op de m u u r
en worden daarin verankerd.
Tengevolge van de grotere afmetingen der constructies wordt het licht
bij het gebruik van hout meer belemmerd om toe te treden dan bij gebruik van ijzer. Om de kas zo licht mogelijk te maken wordt het houtwerk
meestal gewit, hetgeen tevens tot bescherming van het hout dient.
Voor laatstgenoemd doel komt ook het wolmaniseren in aanmerking.
Ook worden wel betonnen kassen gebouwd.
Voor het dek worden ijzeren roeden (rechthoekige T 2.5) of roeden v a n
Amerikaans grenenhout gebruikt (b.v. 4 X 5 cm). Het voQrdeel v a n
hout is o.a., dat door het geringeregeleidingsvermogen er minder condenswater, dat op de planten druipt, ontstaat dan bij ijzeren roeden. Hiertegenover staat dan de ietsbetere lichtinval. Wel kunnen bij gebruik van
houten roeden grotere ruiten (22 X 18, d.i. 48.5X595mm) gebruikt worden
d a n bij ijzeren roeden. Hierbij worden ruiten 19X 14d. i. 380 X 515 m m
gebezigd omdat door het roesten de kans op breuk veel groter isdan bij
houten roeden. Het onderhoud is echter bij hout niet zo noodzakelijk
als bij ijzeren roeden. Deze worden meestal tweemaal gemenied, (liefst
eerst loodmenie en daarover ijzermenie) daarna worden de ruiten ingelegd
en vastgestopt. Tegen uitdroging wordt de stopverf bestreken, b . v . met
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loodwit. Dit wordt om de drie jaar herhaald, waarbij de plaatsen waar
de stopverf losgelaten is eerst weer worden uitgekapt en los geschrapt,
vervolgens gemenied en dan van nieuwe stopverf voorzien. Indien dit
niet geschiedt, ontstaat ter plaatse roestvorming, wat ruitbreuk tengevolge kan hebben. Aan de binnenzijde worden de roeden om de twee
jaar bestreken met wat lijnolie of verlopen olie. Hierdoor wordt het ijzer
beschermd, doch tevens wordt de stopverf „gevoed" doordat de olie min
of meer om de flens van de roede heen kruipt. Een enkele maal gebruikt
men verzinkte roeden, die goed voldoen en vrijwel geen onderhoud
vereisen; ook komen wel betonnen roeden voor.
Tengevolge van de slechte lijnoliepositie komt het gebruik v a n stop-,
spuit- en smeerkit (als ijzerverf) meer en meer in zwang. Over het algemeen staan de tuinders nog vrij sceptisch tegenover de toepassing van
deze producten omdat er diverse fabrikaten van minder goede kwaliteit
bestaan. Sommige fabrikaten kunnen echter ten volle met stopverf
concureren. De eisen die aan een kit gesteld worden zijn de volgende:
De kit mag niet verharden, waardoor zij los springt en er lekkage
ontstaat. Ook moeten de ruiten gemakkelijk kunnen worden uitgenomen.
De kit mag bij warm weer ook niet vloeibaar worden, waardoor zij
gaat druipen en de ruiten kunnen gaan zakken.
De smeerkit mag geen dampen afgeven die nadelig zijn voor de
planten.
Aan deze eisen voldoen de kitten op asphalt-bitumen-basis over het
algemeen beter dan de kitten op teerbasis. Het vloeibaar worden van de
kit wordt tegengegaan door bijmenging v a n asbestvezels. Het uitnemen
van ruiten blijft in de meeste gevallen vrij bezwaarlijk. Dit kan geschieden
door bij koud weer de kit los te snijden of door de kit met een benzinebrander min of meer vloeibaar t e maken, waardoor de ruiten kunnen
worden uitgeschoven. Stop- en spuitkit kan het beste bij droog en niet
te koud weer verwerkt worden. De kit wordt in warmwaterketels verhit
en vervolgens, althans bij massawerk, met een speciale spuit in de
sponning gespoten.
De ventilatie wordt in de kassen bevorderd door een aantal luchtramen,
die zich in de nok bevinden. De ramen zijn meestal uitgevoerd als openslaande ramen en bij uitzondering als tuimel- of schuiframen. Meestal
wordt een gehele serie luchtramen gelijktijdig bediend, hetgeen kan geschieden als ze op een draaibare as met hefbomen bevestigd zijn.
Overigens zijn er nog andere mechanische luchtingsmethoden die min
of meer goed voldoen. Zo wordt in druivenkassen meestal met een staalkabel gewerkt, die bij het aantrekken door middel van een schaarbeweging de ramen opent. Ventilatie door zijramen wordt weinig meer
toegepast. Een bezwaar hiervan is n.1. de kans op tocht en de ongelijkmatige temperatuursverdeling.
De betonnen kassen werden over het algemeen vrij slecht beoordeeld,
hetgeen t o t de dertiger jaren v a n deze eeuw zeer terecht geschiedde. Na
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die tijd zijn grote verbeteringen aangebracht, zodat thans een betonnen
kas een lange levensduur k a n hebben zonder meer onderhoud dan een
houten of ijzeren kas.
Daar het beton vrij zwaar is, moet er veel aandacht geschonken
worden aan de fundering, omdat ongelijkmatige zakking onherroepelijk
breuk in of tussen de constructiedelen tot gevolg heeft. Bij gebruik van
beton is het vooral voor roeden moeilijk om voldoende bedekking van
het betonijzer t e verkrijgen. Is dit niet het geval dan dringt er vocht tot
de wapening door en gaat deze roesten waardoor het beton stuk springt.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen worden de samenstellende delen
intensief vermengd en wordt door trillen, het beton een grotere dichtheid en vastheid gegeven.
Ook de ligging v a n de bewapening moet nauwkeurig geschieden.
De constructiedelen, die op de fabriek gemaakt worden, laat men
gedurende een lange tijd (b.v. i maand bij gewoon, 10 dagen bij edelcement) verharden, alvorens ze t e verwerken.
Over het algemeen zal een betonnen kas in de winter kouder en gedurende het voorjaar, door zijn grote massa, wat warmer zijn dan een
ijzeren kas, zodat men overdag eerder tot het openen v a n de luchtramen
moet overgaan.
2. D e v e r w a r m i n g v a n k a s s e n
De aanleg van een verwarmingsinstallatie behoort te geschieden door
een kundig v a k m a n . Men kan zich hierdoor veel teleurstelling en ongenoegen besparen. (Zie B. BOSMA, „Verwarming v a n kassen en b a k k e n " ,
•Uitg. Tjeenk Willink, Zwolle.) Vooral bij het lassen en dewijze waarop de
aansluitingen gemaakt worden, worden door leken verschillende fouten
gemaakt. Zo is het om een enkel voorbeeld te noemen geen zeldzaamheid,
d a t vooral bij dunne pijpen de doorstroomopening op de lassen aanmerkelijk verkleind wordt, waardoor zo'n weerstand kan ontstaan,
dat geen goede circulatie v a n het water meer mogelijk is.
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I e . De warmtebehoefte van de kas
De basis voor het ontwerpen van de verwarmingsinstallatie vormt
de warmtebehoefte- of transmissieberekening. Deze berekening voert
men uit a a n de hand v a n vaste normen, overeenkomstig aan die voor de
verwarming van gebouwen ; zij berust in wezen op het berekenen van de
warmteafgifte v a n de kas onder de ongunstigste weersomstandigheden.
Dit geschiedt voor ieder der afzonderlijke delen van de kas met behulp
v a n de formule Q = F . k (ti-tu).
I n deze formule i s :
Q = het warmteverlies in kilogram caloriën (kcal) per uur van het
betreffende deel tengevolge v a n het temperatuurverschil tussen een
verwarmde en een onverwarmde kas.
(i kilocalorie is de hoeveelheid warmte nodig om i liter water i ° C
in temperatuur te dóen stijgen.)
F = oppervlak in m 2 v a n het betreffende deel. Hierbij wordt de oppervlakte van het glas, de muurvoet en het grondoppervlak afzonderlijk
berekend.
k = transmissie coefficient. Dit is een factor voor warmtedoorgang.
Deze is voor glas 5.5; voor een halfsteensmuur —2.7; voor een steensmuur 2; voor grond 1.
t i = de vereiste binnentemperatuur, waarop de kas tenminste verwarmd moet kunnen worden.
Voor druiven en perzikenteelt is voor ti niet meer dan 10° C a a n t e
nemen ofschoon de gewenste nachttemperatuur 12 à 15° C moet bedragen.
t u = de laagste onverwarmde kastemperatuur. Voor tu moet in
J a n u a r i in het Westen van het land — 10° C en in het Oosten —12 0 C
genomen worden.
In Maart is het voldoende met — 5 0 C te rekenen.
Uit ti en t u volgt het temperatuurverschil (ti-tu), waardoor de warmtebehoefte ontstaat.
Behalve door het glas en de muren vindt ook warmteverlies door de
grond plaats. Voor de transmissieberekening wordt de grond als een
wand beschouwd met als onverwarmde kastemperatuur tu = 0° C in
J a n u a r i en Februari en in Maart 5° C.
Het warmteverlies ijan de gehele kas is de som van het warmteverlies
der afzonderlijke delen. Hierop wordt nog, afhankelijk v a n de ligging
der kas naar de windstreken, vrije of beschutte ligging en aanwarmen,
een toeslag gegeven van 15 tot 25 % . Voor de totale warmtebehoefte der
kas kan Q-totaa! geschreven worden. Q - t o t a a l = 1.15 tot 1.25 maal de
som van Q.
2 e . Oppervlak van de verwarmingspij pen in de kas
' Naar de totale warmtebehoefte der kas (Q tot.) wordt het oppervlak
der te installeren verwarmingsbuizen bepaald.
Daar' de warmteafgifte der buizen recht evenredig is met het oppervlak
der buizen (Fb in m 2 ), de warmteafgiftecoëfficient (f) en het temperatuurverschil tussen het water in de buizen ^tw) en de kastemperatuur (ti),
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kan het benodigde buisoppervlak berekend worden door middel van de
c
1 eu
Q totaal
formule: F b =
.
f (tw-ti)
Voor vrije ligging der buizen is f = 11;voor buizen onder tabletten is
f i o . t w is de gemiddelde temperatuur van het water in °C.Voor een goede
installatie is tijdens de koudste tijd (ti = io° C) te rekenen met een
aanvoertemperatuur
v a n 90° C en een retourtemperatuur v a n 70 0 C,
7
zodat t w = 9
° = 8o° C.
2

e

3 . Ligging der verwarmingspijpen
De ligging der verwarmingspijpen in de kas wordt bij voorkeur zo
gekozen, d a t in de gehele kas een gelijkmatige temperatuur kan heersen.
Aangezien warme lucht opstijgt, zal er dus over het algemeen in verhouding tot het warmteverlies meer buisoppervlak onder dan boven in de
kas geplaatst worden. Daar de meeste warmte door de wanden verloren
gaat, moeten de buizen meer langs de zijkanten dan in het midden
worden aangebracht. Bij het vervroegen van druiven in een normale
kas (aanvang stoken eind Januari) (tu = —io° C , t i = 12° C ) , kunnen
de verwarmingsbuizen het beste gelegd worden zoals in fig. 1 is aangegeven, waarop ook de juiste afmetingen zijn vermeld.
In de druivenkas, waar de teelt met snoeren plaats vindt komt de
bovenpijp zo te liggen, dat de rijpende tros boven de verwarmingsbuizen
k o m t te hangen. Hierdoor wordt de teelt aanmerkelijk vervroegd m e t
dezelfde hoeveelheid warmte. Om een gelijkmatige rijping te verkrijgen
is het van belang de verwarmingsbuizen langs de gevels door te trekken
(zie fig. 1) voor gevelverwarming.
De hoofdleidingen (aanvoer- en retour-) v a n en n a a r de ketel worden
bij voorkeur zo gelegd, dat het hoogste p u n t der aanvoerleiding bij de
ketel komt t e liggen (zie fig. 2).
Vanaf dit p u n t liggen alle leidingen in de stromingsrichting van het
water gerekend m e t een afschot v a n ca. 2 m m per meter. Op het hoogste
p u n t wordt de centrale-ontluchting naar het expansievat aangesloten
(zie fig. 2). De inhoud van het expansievat moet 4 % van de totale
waterinhoud der installatie bedragen.
Buitenleidingen moeten deugdelijk en waterdicht geïsoleerd worden
b.v. met kurkschalen, afgewerkt met bandage en gips met zinkommanteling of afgesmeerd met flintkote.
4 e . De ketel, de schoorsteen en het ketelhuis
Uit het berekende warmteverlies (Q totaal) v a n de kas, resp. kassen,
wordt de ketelgrootte bepaald.
Afhankelijk van het keteltype kan men rekenen op een capaciteit of
warmte-ontwikkeling van 8000 tot 12000 kcal per m 2 v.o./uur. V.o. is
verwarmd oppervlak, d.w.z. het oppervlak van de ketel dat aan de ene
k a n t in aanraking is met het vuur en de hete rookgassen en aan de andere
k a n t met het ketelwater.
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Met de formule v.o. =

Q totaal
8000 t o t 12000

kan de vereiste ketelgrootte

worden berekend.
Een ketel k a n pas zijn maximale capaciteit ontplooien wanneer de
schoorsteen voldoende trek heeft. Onderstaand staatje geeft bij benadering aan met welk nuttig effect per m 2 v.o. per uur bij een zekere schoorsteentrek (in m m waterkolom) voor de meest voorkomende warmwaterketels k a n gerekend worden. De ketels moeten op een geventileerde voet
geplaatst worden. Als brandstof wordt thans, vermoedelijk tijdelijk veel
stookolie gebruikt.
Keteltype

Cokesketels
Met bovenafbr. en directe rookgas-afvoer
Met bovenafbr. en enkele rookgasvoering
Met onderafbr. en enkele rookgasvoering
Met onderafbr. en dubbele rookgasvoering
Nootjesketels voor magere nootjes IV

Capaciteit in
kcal per m 2 v.o.

12000
8000—12000
8000
8000
8000

Vereiste schoorsteentrek in mm
w.P.

2,5
2,5—4
3
4
5

De trek die de schoorsteen kan leveren hangt af v a n :
De 'temperatuur der rookgassen in de schoorsteen. Deze rookgassen
moeten, wanneer ze de ketel met een zo laag mogelijke temperatuur verlaten verder zo warm mogelijk gehouden worden. Een warmte-isolerende
constructie v a n de schoorsteen is dus v a n groot belang.
De hoogte v a n de schoorsteen.
De doorsnede van de schoorsteen.
Voor een t e bouwen schoorsteen k a n de doorsnede v a n de schoorsteen
(Fs in cm 2 ) met onderstaande formule worden berekend:
F s = 30 maal het v.o. in m 2 (bij een ketelcap. van 8000 kcal/m 2 v.o.).
F s = 45 maal het v.o. in m 2 (bij een ketelcap. v a n 12000kcal/m 2 v.o.).
Hierbij is aangenomen, dat er een behoorlijke warmte-isolerende constructie is,b.v.voor kleine schoorstenen een dubbele eternitbuis ;d a t voor
grote schporsteenkanalen metselwerk met spouwconstructie wordt gebezigd en er geen scherpe bochten en andere belemmeringen optreden.
De vereiste schoorsteenhoogte (Hs in m 1 ) volgt uit de formule:
H s = 3,5 . T. Hierin is T vereiste schoorsteentrek in m m waterkolom
voor het bereiken v a n de maximale ketelcapaciteit. Uit het bovenstaande volgt tevens, d a t niet elke ketel bij een bestaande schoorsteen
past. Men zij dus voorzichtig met het aanschaffen van een ketel, die op
een bestaande schoorsteen aangesloten moet worden. Men overtuige zich
eerst of de-schoorsteen voldoende trek kan leveren voor de ketel die men
gebruiken wil.
De diepte van de kelder bij warmwaterverwarming m e t natuurlijke
circulatie moet groter zijn n a a r m a t e het complex d a t verwarmd moet
worden groter en de ligging der verwarmingsbuizen lager is.
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De beschikbare druk (zgn. drukhoogte), waardoor het water gaat
circuleren, wordt bij benadering bepaald door het hoogteverschil tussen
het midden der ketelaansluitingen, het midden der verwarmingspijpen
en het temperatuursverschil, waarmede het water moet circuleren
(aanvoer 90 0 C , retour 70 0 C.) (zie fig. 2).
Bij een nauwkeurige berekening v a n de kelderdiepte moet de afkoeling
der hoofdaanvoer- en retourleiding ook nog in rekening gebracht worden.
De weerstand, die het water bij stroming door de buizen ondervindt
mag niet groter zijn, dan de beschikbare druk. De kelderdiepte, de diameters der buizen, alsmede het aangenomen temperatuursverschil v a n
het circulerende water, moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Bij
het bepalen v a n dç juiste kelderdiepte gaat men niet af op zijn gevoel,
doch laat men zich door een deskundige voorlichten.Voor grote complexen
wordt de verwarming toegepast met behulp van een circulatiepompje.
De beste plaats voor de verwarmingskelder is zo dicht mogelijk bij de
te verwarmen kas of in het centrum van een t e verwarmen complex.
5 e . Electrische verwarming van kassen
De electrische verwarming van kassen wordt nog maar zeer sporadisch
toegepast. Toch is ze vooral in het Oosten v a n het land voor de wering
van lichte nachtvorst goed te gebruiken. Men heeft dan het voordeel, dat
de kassen in Februari minder gelucht behoeven te worden. Bij druivenkassen wordt onder ieder legger een verwarmingskabel (30 W/m 1 ) gelegd.
In perzikenkassen geschiedt dit op de koudste plaatsen. Deze kabels
kunnen worden ingeschakeld met behulp van een temperatuurregelaar,
ingesteld op o à 2 0 C. Met een dergelijke verwarming van ca. 25 W/m 2
kan de algemene kastemperatuur enkele graden omhoog gebracht worden,
terwijl de ongunstig gelegen plaatsen meer warmte krijgen. Het electriciteitsverbruik is verschillend al naar gelang het voorjaar is. De electrische verwarming laat men, al naar het uitlopen der knoppen, vanaf
ca. half Maart automatisch in bedrijf komen en kan in Mei weer buiten
werking worden gesteld.
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HOOFDSTUK V

DEZIEKTEN ENPLAGENDERFRUITGEWASSEN
INLEIDING
Het begrip plantenziekten wordt in ons land ruim opgevat. Niet alleen
aantastingen door zwammen en bacteriën worden tot de ziekten gerekend, maar eveneens beschadigingen door dierlijke parasieten, afwijkingen als gevolg v a n de aanwezigheid van een virus en groeistoornissen,
veroorzaakt door ongunstige uitwendige omstandigheden.
Wordt aan ziekte de beperkte betekenis van aantasting door schimmels
of bacteriën gegeven, dan is het niet zo moeilijk vast te stellen wanneer
een plant ziek is. Men moet dan volgens een bepaalde methodiek de
schimmel of de bacterie uit de verdachte plant opkweken, er weer
gezonde planten mee infecteren en nagaan of deze dezelfde verschijnselen
gaan vertonen. Is dat gelukt, dan is bewezen, d a t de verdachte plant ziek
was en tevens is de oorzaak van de ziekte vastgesteld.
Veel moeilijker is het vast te stellen of een plant ziek is als aan het
begrip ziekte de ruime betekenis wordt toegekend. Wij moeten dan
eigenlijk een definitie voor „ziekte" hebben en die bezitten wij niet. Het
zou eenvoudig zijn als wij tot „ziekte" zouden rekenen elke afwijking van
het normale. Daarmede zouden erfelijke afwijkingen, b.v. bontkleuring bij
esdoorn, tot ziektegevallen bestempeld worden en dat kan niet juist zijn.
Bovendien is normale ontwikkeling geen vast beg*ip. Volgens de
opvatting van K L E B S bezit elke plant een bepaald aantal ontwikkelingsmogelijkheden; het hangt van de inwendige toestand van een plant af,
welke mogelijkheid tot ontwikkeling komt en die inwendige toestand is
het resultaat v a n uitwendige omstandigheden. Er is dus verband tussen
ontwikkeling en uitwendige omstandigheden en daardoor kan van een
normale ontwikkeling zonder meer eigenlijk niet gesproken worden. Wij
zouden feitelijk elke ontwikkeling normaal moeten noemen, nl. normaal
onder bepaalde omstandigheden.
De plantenziektenkundige kan dit ook niet bevredigen. Chlorose (geelkleuring van het blad bij afwezigheid van ijzer) zou dan geen afwijking
zijn, maar een normale ontwikkeling zonder ijzer. Hij ziet zich daarom
genoodzaakt aan het ziektebegrip een subjectieve maatstaf aan t e leggen,
hij beschouwt een plant als ziek, als deze, hetzij door een parasitaire aantasting, hetzij als gevolg van ongunstige omstandigheden, een ziekelijke
indruk maakt.
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Zoals reeds uit het voorgaande blijkt, worden er twee groepen v a n
ziekten onderscheiden:
a. de parasitaire ziekten;
b. de niet parasitaire ziekten.
De parasitaire ziekten worden in twee groepen verdeeld, n.1.:
i . aantasting door plantaardige parasieten (bacteriën, schimmels,
hogere planten);
2. beschadigingen door dierlijke parasieten (dieren, welke planten
beschadigen en behoren tot de gewervelde dieren, de geleedpotige dieren,
de wormen en de weekdieren).
De niet parasitaire ziekten verdeelt men ook in twee groepen:
i. virusziekten ;
2. ziekten tengevolge v a n ongunstige omstandigheden.
§ i . D E PLANTAARDIGE PARASIETEN

a . Bacteriën
Het zijn microscopisch kleine, eencellige organismen, die verschillende
vormen kunnen hebben. Zij worden herkend aan de wijze waarop zij zich
op verschillende voedingsbodems ontwikkelen, de stoffen, welke zij
daarbij ontwikkelen, h u n vorm, kleur, enz. Zij planten zich voort door
deling, soms ook door sporenvorming. Die, welke planten aantasten,
behoren tot de niet-sporenvormende bacteriën. De deling verloopt zeer
snel; in weinige uren kan een bacterie duizenden soortgenoten hebben
voortgebracht.
Vaak veroorzaken zij een rotting, vooral v a n zachte plantendelen. In
den regel hebben zij een snel afsterven van de weefsels, waarin zij doorgedrongen zijn, ten gevolge (bacterieziekten bij kersen, pruimen), maar
soms oefenen zij juist een prikkel tot verhoogde groei op de cellen u i t ;
zo kunnen gallen ontstaan, b.v. de wortelknobbels en volgens nieuwere
onderzoekingen zouden ook fasciaties (brede bandvormige groei van
scheuten) soms door bacteriën veroorzaakt kunnen worden (de bloemkoolziekte v a n aardbei, fasciatie bij lathyrus).
Vroeger meende men, d a t planten niet aangetast zouden kunnen
worden door bacteriën, omdat het plantensap zuur reageert en vele
bacteriën in een zure omgeving niet kunnen leven, terwijl ze voor hun
ontwikkeling een vrij hoge temperatuur verlangen. Deze temperatuur
zouden wel dierlijke organismen m e t een constante lichaamstemperatuur
(b.v. 37° C ) , maar niet de planten, kunnen bieden.
Deze mening is onjuist gebleken; er zijn nu verschillende plantenziekten, veroorzaakt door bacteriën, bekend.
Het is wel juist, d a t een hoge temperatuur bevorderlijk is voor het
optreden v a n bacterieziekten; grote vochtigheid is een tweede gunstige
factor voor de ontwikkeling. Bacteriën kunnen zich door een vochtlaagje gemakkelijk verspreiden, vooral die, welke zich door middel v a n
trilharen voortbewegen. Uitbreiding v a n bacterieziekten vindt vooral
tijdens vochtig warm weer plaats.
Sprenger, Fruitteelt.
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Foto i. Wortelknobbel bij appel (Bacterium tumefaciens).
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

b. De schimmels
De meeste schimmels vormen een weefsel van uiterst fijne draden,
welke verschillende kleuren kunnen hebben; meestal zijn zij wit, vaak
ook bruinachtig, soms groen of zwart. De schimmeldraden (hyphen)
ontwikkelen zich meestal inwendig in de plantendelen, hetzij tussen de
cellen (intracellulair) of in de cellen (intercellulair).
Enkele schimmels, b.v. de meeldauwschimmels, leven buiten op de
plantendelen, zij dringen met bijzondere zuigorganen (haustoriën) in de
cellen door om daar de stoffen uit te halen, welke zijvoor hun ontwikkeling
nodig hebben.
Het weefsel van schimmeldraden heet mycelium.
De schimmeldraden zijn meestal door tussenschotten in verschillende
cellenverdeeld; er zijn echter ook schimmels,waarbij geen tussenschotten
in de hyphen aanwezig zijn. De gehele, soms zeer vertakte schimmel-
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draad, bestaat dan uit één enkele cel, dit is o. a. het geval bij de schimmel
Plasmopara viticola, welke de valse meeldauw bij druiven veroorzaakt.
Er bestaan ook zwammen, welke echter voor de fruitteelt niet van
belang zijn, die geen draden vormen, maar uit slechts een microscopisch
kleine cel bestaan.
De schimmels planten zich voort door sporen, welke op zeer verschillende wijzen gevormd kunnen worden. De wijze van sporenvorming,
de kleur, de vorm en de bouw van de sporen zijn de kenmerken, waarnaar
de schimmels gedetermineerd worden, d.w.z. hun naam vastgesteld.
Nu komt het vaak voor, dat een schimmel op verschillende manieren
haar sporen vormt en het is dan begrijpelijk, dat zij verschillende namen
gekregen heeft. D a t is wel een beetje lastig, maar d a t is niet te vermijden
geweest, omdat de samenhang (de identiteit) tussen de twee of meer
ontwikkelingsstadia v a n de schimmels niet direct bekend was. Dat
verband is eerst na jarenlange studie ontdekt. Zeer zeker zullen er nog
vele schimmels zijn, welke op grond van de verschillen in sporenvorming
onder twee verschillende namen bekend zijn en als twee verschillende
schimmels beschouwd worden. Later zal men dan wel ontdekken, dat ze
bij elkander behoren en slechts verschillende ontwikkelingsvormen van
één en dezelfde schimmel zijn.
Het is bijzonder moeilijk deze samenhang aan te tonen bij zwammen,
die hun ontwikkeling op meer planten of plantensoorten volbrengen en
daarvoor verschillende, tot totaal andere families of geslachten behorende, planten nodig hebben. Dit is het geval bij verschillende roestzwammen.
Wanneer een samenhang eenmaal vastgesteld is, wordt de zwam
naar haar hoogste ontwikkelingsvorm genoemd. Vaak heeft dan echter
door jarenlang gebruik de n a a m v a n het lagere ontwikkelingsstadium
zo'n bekendheid gekregen, dat het moeilijk is de naam voor het hogere
stadium ingang te doen vinden. Dit is b.v. het geval met de schurftzwam
van de appels, welke lange tijd alleen bekend geweest is als Fusicladium
dendriticum, m a a r waarvan men later de samenhang ontdekt heeft met
een schimmel die men eveneens al vrij lange tijd kende als Venturia
inaequahs. Vroeger beschouwde men deze schimmels dus als twee
organismen, welke niets met elkander te maken hadden, m a a r later is
ontdekt, d a t zij bij elkander behoren en slechts twee vormen v a n een en
dezelfde schimmel zijn. Daar de hoogste vorm de Venturia vorm is, moet
de schurftzwam v a n appels dus Venturia inaequalis heten.
De eenvoudigste wijze van sporenvorming is die, welke aan bijzondere
zwamdraden, de conidiëndragers, plaats vindt. Deze conidiëndragers
kunnen enkelvoudige draadjes of op verschillende manieren v e r t a k t
zijn. Aan het einde v a n de conidiëndrager of de vertakking snoeren zich
de sporen, conidiën geheten, af. Deze conidiën kunnen verschillende
vormen hebben, zij kunnen één- of meercellig zijn, zij kunnen verschillend
gekleurd zijn, er kan één conidium aan elke draad of vertakking gevormd
worden, er kunnen er meer na elkander ontstaan (als de eerste afgevallen
is, de tweede en daarna de derde), er kunnen er ook verschillende in een
snoer tot ontwikkeling komen. Er is een zeer grote verscheidenheid.
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Door een afsnoering van sporen niet aan het eind, maar midden in een
zwamdraad, ontstaan de Chlamidosporen.
De conidiëndragers kunnen geheel vrij staan, m a a r bij verschillende
schimmels worden zij gevormd op de binnenwand v a n een uiterst klein,
juist met het blote oog zichtbaar orgaan, pycnide geheten. De pycniden
kunnen verschillende vormen hebben (bolvormig, citroenvormig, enigszins afgeplat) zij kunnen met een speciale opening (porus) opengaan, enz.
Ook bij de pycnide-vormende schimmels is er dus zeer grote verscheidenheid.
Verschillende zwammen, de z.g. hogere zwammen, vormen de bekende
paddenstoelen, welke weer zo verscheiden in vorm, bouw en kleur
kunnen zijn, dat alleen specialisten deze g r o e p - v a n zwammen goed
kennen. Aan een paddenstoel onderscheidt men de steel en de hoed ; aan
de onderzijde v a n de hoed treft men óf straalvormig plaatjes of regel,matig verspreid gaatjes, de openingen van zich in de hoed bevindende
buisjes, aan. De oppervlakte van die plaatjes en de binnenwand van de
buisjes is bekleed met een vlies (hymenium), waarop zich knotsvormige
sporendragers, basidiën, vormen. Op elk basidium ontwikkelen zich vier
kleine spoortjes.
De tot nu toe behandelde sporen werden uitwendig op bijzondere
sporendragers (vrij, op of in een vruchtlichaam) gevormd; er zijn echter
ook zwammen, bij welke de sporen zich inwendig in een zakje of blaasje
ontwikkelen. Zo'n blaasje heet ascus (meervoud: asci) ; zij kunnen vrij
op het aangetaste plantendeel staan (het wazige laagje op krulzieke
perzikbladeren, op een schotelvormig vruchtlichaam (apothecium) of in
een omhulsel (perithecium) gevormd worden.
De in asci gevormde sporen heten ascosporen. De conidiën zijn hoofdzakelijk zomersporen; zij worden 's zomers verspreid en zijn meestal
niet tegen lage temperaturen bestand; de ascosporen kunnen wel lage
temperaturen verdragen en doen dus dienst als wintersporen.
Om de bijzondere wijze v a n sporenvorming dienen de roestzwammen
afzonderlijk behandeld te worden. De levenswijze v a n vele roestzwammen
is zeer ingewikkeld. Zij kunnen verschillende soorten sporen vormen,
sommige vormen slechts één soort sporen, andere twee, drie of vier
soorten. De verschillende soorten sporen kunnen alle op dezelfde plant
gevormd worden, maar de verhuizende roestzwammen hebben voor hun
ontwikkeling twee verschillende planten nodig.
Eén soort sporen ontbreekt bij geen enkele roestzwam, n.1. de teleutosporen, dikwandige donkere sporen, welke in hoopjes bij elkander aan
het eind van conidiëndragers gevormd worden. Uit een teleutospore, die,
meestal na overwintering, in het voorjaar, maar soms reeds in het najaar,
ontkiemt, komt een draad, waaraan door zijdelingse knopvorming kleine
spoortjes (sporidiën) gevormd worden. Als deze sporidiën kiemen, groeit
er een zwamdraad uit die het plantendeel, waarin zij leven kan, binnendringt en zich daar verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling komt dus bij
alle roestzwammen voor.
Bij sommige worden bovendien 's zomers uredosporen (zomersporen)
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gevormd in hoopjes, dicht onder de opperhuid. Als deze barst, komen de
meestal lichtbruine of gele uredosporen vrij. Deze worden door de wind
verspreid, zij kiemen op v a t b a r e plantendelen, de kiemdraad dringt naar
binnen en zo is een nieuwe infectie ontstaan. De teleutosporen worden
later, in de nazomer, op dezelfde plaats waar de uredosporen zich ontwikkelden, gevormd.
Een derde vorm v a n sporen welke door sommige roestzwammen tot
ontwikkeling worden gebracht, zijn de aecidiosporen ;dit geschiedt in een
bekervrucht of aecidium. In het plantendeel worden bolvormige lichamen
gevormd die door het plantenweefsel heen barsten, daarna barsten de
bolvormige lichaampjes open, zodat het bekertjes worden waaruit de
oranjekleurige aecidiosporen t e voorschijn komen.
Bij de éénhuizige roestzwammen komen alle sporenvormen op dezelfde
plant tot ontwikkeling ;bij de tweehuizige roestzwam worden de aecidiën
op een andere plant gevormd.
Bij vele zwammen sterft het mycelium in de nazomer af, de overwintering geschiedt dan in sporenvorm (pycniden, peritheciën, enz.).
Van sommige overwintert het mycelium, b.v. in de knoppen, zoals bij
appelmeeldauw. Andere zwammen leven een aantal jaren, zolang tot de
gastheer afgestorven is, in de p l a n t ; hier is dus geen sprake van overwintering. Dit is het geval bij verschillende hogere zwammen.
Ook kan de schimmel in de grond blijven leven (Verticillium).
Enige zwammen vormen eigenaardige dicht in elkander gevlochten
zwamweefsels, welke eerst wit zijn, doch later zwart worden. Dit zijn de
Sclerotien, welke hard en droog worden en tegen verschillende weersomstandigheden bestand zijn (droogte, lage temperatuur). Dergelijke
Sclerotien kunnen onder gunstige omstandigheden gewoon uitlopen,
d.w.z. een normaal mycelium ontwikkelen. Uit sommige Sclerotien ontwikkelt zich, soms eerst na enige jaren, een vruchtlichaam (apothecium,
perithecium) waarop of waarin de asci met ascosporen gevormd worden.
Enkele hogere zwammen vormen eigenaardige strengen v a n zwamdraden, eerst wit, later donkerbruin. Dergelijke myceliumstrengen,
rhizomorphen geheten, groeien onder de bast v a n bomen, op de wortels
en in de grond. Deze rhizomorphen kunnen op wortels lijken (wortels
hebben een centrale houtcylinder met een bast er om heen, rhizomorphen
missen deze structuur). Als er een massa platte rhizomorphen gevormd
is, doet deze massa denken aan een bos zeegras.
Rhizomorphen groeien door de grond v a n de ene boom naar de andere,
zij kunnen ook jaren lang in de grond achterblijven en later een nieuw
geplante boom binnendringen.
De verschillende sporen, welke nu beschreven zijn, werden alle ongeslachtelijk gevormd. Er is echter ook een geslachtelijke sporenvorming
bekend, b.v. bij de valse meeldauwzwammen. In het mycelium vormen
zich bolvormige lichaampjes, een korte myceliumdraad (hyphe) boort
zich door de wand van het bolvormige lichaam heen, er heeft versmelting
van de inhoud (protoplasma) van beide delen plaats, waardoor een
bevruchting tot stand gekomen is. Op deze wijze is een eispore (oospore)
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ontstaan, waarom de wand zich verdikt. De Oosporen, welke droogte en
koude kunnen verdragen, komen met de afgestorven plantendelen
(bladeren of vruchten) in de grond terecht en besmetten deze.
De Oosporen kunnen onder gunstige omstandigheden kiemen en zich
dus gedragen als een conidium, zij kunnen echter ook, in een zeer vochtige omgeving, inwendig zwermsporen (sporen van trilharen voorzien)
vormen. De zwermsporen kunnen zich door vloeistof bewegen b.v. op een
blad als de Oosporen of de zwermsporen tijdens een regenbui met opspattende grond daarop terecht gekomen zijn. Na enige tijd van voortbewegen komen zij tot rust, zij kiemen dan, zodat door deze sporen
infectie kan plaats hebben.
§ 2.

D E D I E R L I J K E PARASIETEN

a. De gewervelde dieren
Van deze hoofdafdeling gedragen de hazen, konijnen, ratten en muizen
en sommige vogels zich als vijanden v a n de fruittelers. Zij beschadigen
de vruchtbomen door aan de bast te knagen of de wortels door te vreten
en door knoppen en vruchten aan te pikken. Deze schade k a n in sommige
jaren zeer belangrijk zijn.
De strijd tegen r a t t e n en muizen wordt georganiseerd gevoerd; de
leiding daarvan is toevertrouwd aan de Plantenziektenkundige Dienst.
Op grote schaal wordt met vergiftigd lokaas gewerkt.
Ten opzichte van hazen en konijnen bestaat geen eenstemmigheid ; de
belangen van fruittelers en jagers komen met elkander in strijd. Het is
uiterst moeilijk de schade door het wild en de economische betekenis van
de jacht nauwkeurig af te meten en met elkaar te vergelijken. Hoewel de
belangen van de fruittelers groter geacht kunnen worden, gaat het
streven v a n een totale uitroeiing van hazen en konijnen — afgezien van
de practische uitvoerbaarheid — in fruitstreken toch te ver.
Door gebruik te maken van wildafweermiddelen kan ernstige schade
voorkomen worden.
Van de vogels vragen vooral de spreeuwen en in sommige streken ook
de mezen de aandacht ; de eerste pikken aan de vruchten en veroorzaken
daardoor een grote schade, de tweede pikken nog al eens de knoppen van
bessenstruiken uit of beschadigen vruchten door er gaatjes in te pikken,
b.v. bij peren.
Deze vogels zijn niet uitsluitend schadelijk, zij hebben ook iets goeds,
n.1. het opruimen van schadelijke insecten op hun rekening staan. Daardoor komt men er minder gemakkelijk toe krasse maatregelen tegen hen
te nemen.
Verschillende middelen, b.v. het vernielen der nesten van spreeuwen,
leveren slechts een beperkt resultaat op, omdat een groot gedeelte van
de schade wordt veroorzaakt door spreeuwen, die op hun trek v a n OostPruisen en de Baltische landen naar Ierland tijdelijk in ons land vertoeven.
Het is soms mogelijk de spreeuwen te verdrijven door hun avondrust-
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plaats te verstoren.JLo is het gelukt de spreeuwenschade in de Bangert
t everminderen door rietvelden in de omgeving, waar de spreeuwenwolken
's avonds neerstreken, af te maaien.
Verder kan de fruitteler gebruik maken van de moderne knalapparaten,
waarvan er enige voldoen. Zij maken het keren van de spreeuwen uit
kersenboomgaarden echter niet overbodig.
Het stuit vele fruittelers tegen de borst maatregelen tegen mezen te
moeten nemen omdat zij vaak zulke goede vrienden zijn. Toch maken zij
het er soms naar. E r kunnen enkele „kwajongens" onder de mezen voorkomen, die voor zover wij het kunnen nagaan zonder reden de knoppen
uitpikken. Door deze kwajongens op te sporen en met een schot fijne
hagel te verdelgen, kan het euvel weleens opgeheven worden.
Voor het ophangen van mezenkastjes in o( nabij de boomgaard voelt
de fruitkweker begrijpelijkerwijs niet veel meer.
b. De geleedpotige dieren
Bijna alle dierlijke parasieten van de fruitgewassen behoren tot deze
hoofdafdeling en dan wel hoofdzakelijk tot de klasse der insecten, alleen
de duizendpoten en mijten behoren tot andere klassen.
De klasse van de insecten omvat een enorme verscheidenheid v a n

Foto 2. Zwarte, geparasiteerde bloedluizen. In verschillende luizenlijken een gaatje,
waaruit het sluipwespje te voorschijn kwam.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

diertjes met grote verschillen in lichaamsbouw en levenswijze, maar toch
met een aantal gemeenschappelijke kenmerken — welke hier niet vermeld behoeven te worden, maar in vele entomologische boeken te vinden
zijn — die samenvoeging in een klasse rechtvaardigen.
In de grote verscheidenheid kan men overeenkomstigheden herkennen
en daardoor is het mogelijk de insecten in groepen, de orden, onder te
verdelen.
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Voor de fruitteelt zijn de volgende orden v a n betekenis: oorwormen,
blaaspoten (thrips), snuitdragers (bladluizen, wantsen), schubvleugeligen
(vlinders), tweevleugeligen (vliegen), schildvleugeligen (kevers) en vliesvleugeliger» (bijen, wespen).
Niet alle insecten zijn beschadigers v a n planten; er zijn er ook die van
roof leven en voor zover zij zich voeden met schadelijke insecten, zijn
zij nuttig.
Zo spelen sommige wantsen, zweefvliegen, sluipwespen, sommige
kevers (lieveheersbeestje) een meer of minder belangrijke rol bij het
binnen de perken houden of zelfs opruimen v a n insectenplagen. Men
spreekt dan v a n biologische bestrijding.
Van deze natuurlijke wijze van bestrijding kan soms doelbewust
gebruik worden g e m a a k t ; er zijn enige gevallen bekend, waarin het
gelukt is de hyperparasieten (parasieten van parasieten) te kweken en ze
op een geschikt tijdstip los te laten op de schadelijke insecten. Het
opkweken v a n het kleine sluipwespje, Aphelinus mali, de parasiet van
de bloedluis, is er, wat de fruitteelt betreft, een voorbeeld van.
Doordat slechts in weinige gevallen met de biologische bestrijding
succes — en d a n v a a k nog slechts een matig succes — t e bereiken is,
moet in de regel de directe bestrijding met chemische middelen toegepast
worden.
H e t aantal bestrijdingsmiddelen is in de loop der jaren belangrijk
toegenomen; in de oorlogsjaren was men, doordat verschillende middelen
niet beschikbaar waren, of door gebrek aan grondstoffen, die niet gemaakt
konden worden, genoodzaakt naar nieuwe middelen te zoeken en deze
poging is met succes bekroond.
De verschillende middelen moeten op de juiste tijdstippen gebruikt
worden; een grondige kennis van de levenswijze van de verschillende
insecten envan de omstandigheden, welke op dewerking van invloed zijn,
is voor een goed resultaat onontbeerlijk.
De eidodende middelen (oviciden) moeten gebruikt worden als de
eitjes in een gevoelig stadium, d. i. na de rustperiode (diapauze), verkeren.
Vruchtboomcarbolineum (v.b.c.) en boomkleurstoffen (d.n.c.) verspuit
men niet vóór de tweede helft van J a n u a r i , tenzij de gevoeligheid v a n het
gewas (perzik) dit nodig m a a k t ; voor een krachtige werking van de
kleurstoffen moet de temperatuur tijdens het spuiten boven 5 0 C. liggen.
Voor een goede werking van minerale-oliepreparaten is een minimumtemperatuur (8° C.) vereist; deze middelen verspuit men daarom liefst
zo laat mogelijk.
Maagvergiften (arsenicumverbindingen, organische stoffen) kunnen
alleen tegen vretende insecten, die met het voedsel het vergif opnemen,
worden gebruikt. Sommige rupsen spinnen de plantendelen, waaraan zij
vreten, vooraf in. Om het doel te bereiken, dient tegen deze gespoten te
worden voordat de plantendelen ingesponnen zijn, anders komt het
vergif niet meer op het voedsel terecht.
E r zijn rupsjes, die de buitenste vergiftigde delen niet opeten (b.v. de
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rupsen van Grapholita funebrana, welke de wormstekigheid van pruimen
veroorzaken) maar terzijde leggen en eerst het voedsel opnemen als zij
dieper in het plantenweefsel doorgedrongen zijn. Hoewel dit vretende
insecten zijn, kan men tegen deze geen maagvergiften gebruiken ; hieruit
blijkt hoe noodzakelijk het is de levenswijze van de insecten te kennen.
Tegenzuigendeinsecten, die hun fijne snuit in het plantenweefsel boren
en dan sappen opzuigen, b.v. bladluizen, kan men met een maagvergif
niets bereiken. Tegen deze moet men contactmiddelen (Nicotine, Derris,
DDT, H.C.C.H., H.E.T.P., e. a.) gebruiken. Het effect van deze middelen
hangt zeer sterk af van het gebruik op het juiste tijdstip.
Voor zover mogelijk worden waarnemingen verricht om deze gunstige
tijdstippen vast t e stellen, door voorlichting worden zij bekend gemaakt;
de radio is daarbij een belangrijk hulpmiddel geworden.
Door om de stam een ring van lijm aan te brengen, welke lang kleefkrachtig blijft, kan men- insecten, welke niet vliegen en vanaf de grond
tegen de stammen trachten op te kruipen, beletten hun doel te bereiken.
De vrouwelijke wintervlinder, welke geen vleugels bezit, kan het door
lijmbanden onmogelijk gemaakt worden haar eitjes op de takken te
leggen. Uit nauwkeurige proeven is gebleken, d a t deze bestrijdingsmethode betere resultaten oplevert dan een bespuiting met v.b.c. of
d.n.c.; 2-|- kg lijm per ha is voldoende.
De in de oorlog saamgestelde „rupsenlijm 1943" bezit een uitstekende
kwaliteit ; dit product voldoet nog beter dan de vooroorlogse rupsenlijm.
§ 3.

D E VIRUSZIEKTEN

Virus is een smetstof, waarvan de aard nog niet m e t zekerheid bekend
is. Men vermctedde aanvankelijk, dat het een organisme was, veel kleiner
nog dan een bacterie. W o r d t de grootte van bacteriën in duizendsten van
millimeters gemeten, aan de virusdeeltjes zouden millioensten van millimeters als maatstaf aangelegd moeten worden. Zelfs met de ultramicroscoop waren zij niet te zien.
Thans is men er vrijwel zeker van, dat virus een eiwitachtige stof is,
welke z i c h ' i n de plant kan vermeerderen, d.w.z. in een plant, welke
gevoelig is voor het virus. W o r d t een uiterst kleine hoeveelheid van het
virus in een gevoelige plant gebracht, dan blijkt het na enige tijd door de
gehele plant verspreid te zijn. De plant vertoont dan ziekteverschijnselen,
b.v. bontkleuring van het blad (mozaïek), misvorming van het blad
(krulling), afsterving van gedeelten van het blad (necrotische plekjes),
misvorming van de bloesems, abnormale groei van de plant (dwerggroei).
Niet altijd reageert de plant echter op 'de aanwezigheid van het virus;
er bestaan z.g. smetstofdragers (carriers), die het virus bevatten zonder
ziekteverschijnselen te vertonen. Deze zijn gevaarlijk voor hun omgeving,
waarvoor zij de infectiebronnen kunnen vormen.
Soms kan reeds infectie teweeggebracht worden door eerst met de
vingers een blad van een zieke plant stuk te wrijven en direct daarna
hetzelfde te doen met het blad van een gezonde plant.
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Vaak is echter de tussenkomst van bepaalde insecten noodzakelijk om
infectie over te brengen. Het virus moet dan eerst enige tijd in het
insectenlichaam zijn geweest, voordat infectie mogelijk is; het moet
blijkbaar werkzaam gemaakt (geactiveerd) worden.
De belangrijkste overbrengers v a n viren zijn de bladluizen.
Behalve door insecten, kan besmetting ook worden overgebracht door
entmateriaal en door onderstammen. Een gezonde ent op een zieke
onderstam levert een zieke boom op, terwijl uit een ent van een zieke
boom op een gezonde onderstam zich ook weer een zieke boom ontwikkelt. Evenzo groeien stekken van zieke bomen of struiken uit tot
zieke exemplaren.
Het is daarom zo belangrijk, dat door de keurmeesters van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Boomkwekerijgewassen (N.A.K.B.)
nauwlettend op onderstammen, voortkwekingsmateriaal en gekweekte
bomen wordt toegezien.
Het herkennen van de zieke exemplaren is soms zeer moeilijk. Om
zekerheid t e krijgen k a n het noodzakelijk zijn rassen, die duidelijk op
het virus reageren (indicatorplanten) met het virus van een twijfelgeval
te besmetten. Vertonen zich dan na enige tijd de ziekteverschijnselen
dan is dit een bewijs, d a t de verdachte plant ziek was. Deze bewerking
is vaak niet eenvoudig en vergt in de regel vrij veel tijd.
Een nieuwe methode is bezig z<ch te ontwikkelen, n.1. door middel van
het serologisch onderzoek.
Serum is de vrijwel kleurloze vloeistof, welke na bezinking van de
rode bloedlichaampjes uit het bloed van mens of dier overblijft. Lijdt
de mens of het dier, van wie het bloed genomen is, aan een bacteriële
ziekte, dan bevat het bloed de ant<-stoffen, welke het lichaam tegen de
ziekteverwekker vormt. Voegt men aan dit serum de bacterie toe, die de
ziekte veroorzaakt heeft, dan treedt er, zelfs als met grote verdunningen
wordt gewerkt, een duidelijke reactie op.
Door deze reactie is het mogelijk in twijfelgevallen vast te stellen of
een mens of een dier door een bepaalde bacterie is aangetast.
Hetzelfde is mogelijk gebleken met betrekking tot virusziekten.
Konijnen worden gedurende enige weken om de drie dagen met het
sap van een plant, waarvan met zekerheid is vastgesteld, d a t zij aan een
bepaalde virusziekte lijdt, ingespoten. In het serum van het bloed van
de ingespoten konijnen bevindt zich dan een grote hoeveelheid antistoffen tegen het bepaalde virus. Elk virus vormt zijn eigen anti-stoffen.
Voegt men aan dit serum het sap van een plant toe, dan kan men door
het optreden van een reactie, of het uitblijven daarvan, vaststellen of in
het sap van de plant het betreffende virus aanwezig was of niet.
Eén v a n de reacties, welke onder een microscoop duidelijk k a n worden
waargenomen is het samenklonteren (agglutineren) van de bladgroenkorrels in het plantensap.
Heeft men, om een voorbeeld te noemen, een konijn ingespoten met
het sap van een aardbeiplant, welke beslist aan geelrand lijdt (en geen
ander virus dan het geelrand virus) dan zal men, als men aan het serum
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v a n dit konijn het sap van een aardbeiplant, welke men v a n geelrand
verdenkt, toevoegt, uit het samenklonteren van de bladgroenkorrels
kunnen besluiten, d a t de aardbeiplant inderdaad a a n geelrand lijdt.
Trad geen agglutinatie op, dan zou dit het bewijs zijn, dat in de plant
het geelrandvirus niet aanwezig was.
§ 4.

D E U I T W E N D I G E OMSTANDIGHEDEN

Als een levend organisme stelt de plant eisen a a n zijn omgeving;
een plant heeft behoefte aan zuurstof voor de ademhaling, aan licht voor
de assimilatie en aan voedingsstoffen en water voor de opbouw van haar
organen. De groeiprocessen zijn afhankelijk van de temperatuur, de
wortelprocessen worden sterk beinvloed door de gesteldheid van de
grond.
Voor die groeivoorwaarden kent men een minimum, waar beneden en
een maximum, waarboven een plant niet leven kan. Daartussen bevindt
zich een gebied, het optimum, dat zeer gunstig is voor de ontwikkeling.
Minimum, optimum en m a x i m u m zijn natuurlijk niet voor alle planten
dezelfde. Zelfs wisselen zij gedurende de verschillende stadia in de ontwikkeling v a n een plant.
Men tracht optimale omstandigheden te scheppen, maar dat is niet
altijd mogelijk, omdat men verschillende factoren niet beheerst. Naderen
enkele factoren of nadert slechts één factor het minimum of het maximum, dan ondervindt de plant daarvan de nadelige invloed en soms
plotseling, soms geleidelijk treden er ziekteverschijnselen op. De ziekten
als gevolg van ongunstige uitwendige omstandigheden duidt men aan
als physiologische ziekten.
Zuurstof is volop in de lucht aanwezig; voor de ademhaling der
bladeren zal buiten nooit gebrek aan zuurstof dreigen. Niet alleen de
bladeren, ook de wortels moeten kunnen ademhalen. In een met water
doordrenkte bodem of in een dichtgeslibde grond met slechte structuur
isniet voldoende zuurstof beschikbaar. De wortels sterven dientengevolge
langzaam af en de boom gaat kwijnen. Er moet voor een goede ontwatering en goede structuur gezorgd worden. I n bewaarplaatsen k a n ,
als niet voldoende gelucht wordt, ook zuurstofgebrek optreden.
Onder normale omstandigheden is er voor cultures buiten ook geen
tekort aan licht. Een fout echter, welke nog te vaak wordt gemaakt, is
een te dichte beplanting en onvoldoende snoei.
In kassen kan bij een zeer vroege ontwikkeling in J a n u a r i en Februari
de lichtbehoefte groterzijn, dan ergedurende korte zonloze dagen geboden
wordt. Aanvulling door neonlicht is mogelijk, m a a r in vele gevallen nog
te kostbaar.
Niet alleen een tekort aan licht, maar ook een overmaat k a n schadelijk
zijn. Zonnebrand (kastanjebruine vlekken op de vruchten) bij appels
is een gevolg van heftige zonbestraling.
Watergebrek en waterovervloed zijn beide schadelijk. Als de verdamping groter is dan de watertoevoer, verdwijnt d e spanning (turgor)
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uit de bladeren, het blad verwelkt. D u u r t de droogte slechts korte tijd,
dan is dit niet ernstig. Zodra er weer water opgenomen kan worden,
herstelt de plant zich. Bij een langdurige droogte treedt na de verwelking
vergeling en bladval op. De verminderde assimilatie verzwakt de bomen;
de vruchten blijven kleiner, er worden minder bloemknoppen gevormd,
zodat ook de oogst v a n het volgend jaar de terugslag ondervindt.
Waterovervloed kan, hoe vreemd dit moge lijken, dezelfde gevolgen
hebben als watergebrek. Er is reeds op gewezen, dat in een doornatte
grond de wortels afsterven. Het zijn juist deze organen, welke het vocht
uit de bodem opnemen. Als de wortels niet functioneren, kan er geen
water opgenomen worden en treedt er dus verdroging op.
Een hoge luchtvochtigheid belemmert de verdamping. Er kunnen dan
op de bladeren en jonge scheuten intumescenties ontstaan, d. z. uitgroeiingen van de opperhuidscellen, welke als kleine puistjes zichtbaar
zijn; verder kan de bast sponsachtig (oedemisch) worden.
Gebrek aan voedingsstoffen leidt natuurlijk t o t ondervoeding, zich
uitende in een zwakke groei en geringe vruchtbaarheid. Een tekort aan
stikstof blijkt uit een lichtere bladkleur en geringe scheutontwikkeling.
Stikstof bevordert de ontwikkeling van bladeren en scheuten (vegetatieve groei) ; naarmate er meer stikstof gegeven wordt, zal de vegetatieve ontwikkeling krachtiger worden en dit k a n de vorming van
bloemknoppen en vruchten (generatieve groei) vertragen. Een éénzijdige
stikstofbemesting zal de vruchtbaarheid ongetwijfeld drukken.
Een grote hoeveelheid stikstof zal, indien de vochtigheid van de
bodem groot is, het afrijpen van de scheuten in de nazomer vertragen,
Niet goed afgerijpte scheuten worden gemakkelijk door vorst beschadigd,
zodat een hoge en late stikstofgift vorstbeschadiging in de hand kan
werken.
Een tekort aan kali veroorzaakt bij verschillende fruitgewassen een
verdorring van de bladranden (randjesziekte) ; de vruchten v a n bomen
of struiken, die te weinig kali gekregen hebben, zijn flauw van smaak.
Duidelijke verschijnselen van fosforgebrek zijn in de praktijk van de
fruitteelt niet bekend.
De vruchtbomen hebben grote hoeveelheden v a n de drie genoemde
voedingsstoffen nodig; naast deze stoffen is er voor een gezonde ontwikkeling ook een behoefte aan kleine hoeveelheden van andere elementen,- de z.g. sporenelementen, zoals ijzer, magnesium, mangaan,
borium e. a.
Ijzergebrek uit zich in een geelkleuring v a n de bladeren (chlorose).
In de regel bevat de grond meer dan voldoende ijzer, maar niet
altijd k a n het door de bomen opgenomen worden. In kalkrijke grond
ontstaan onoplosbare ijzerverbindingen; doordat de bomen alleen opgeloste stoffen kunnen opnemen, k a n er dus onder bepaalde omstandigheden, ondanks de aanwezigheid v a n ijzer, toch chlorose optreden. In die
gevallen zal men door een bepaalde bemesting (zwavelzure ammoniak),
groenbemesting of door bloem v a n zwavel door de grond te mengen,
de alcaliteit v a n de grond moeten verlagen. Het zou niet gewenst zijn een
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willekeurige hoeveelheid zwavel uit t e strooien; bij aanwending van een
te grote hoeveelheid zwavel zou de grond te zuur kunnen worden en ook
dat is verkeerd. Men dient voor verbetering v a n de grond inlichtingen bij
de rijkstuinbouwconsulent te vragen.
De gunstige invloed v a n verlaging van een te hoge kalktoestand blijkt
eerst na lange tijd. Voor een directe genezing van chlorose boort men
enige gaten in de stam en brengt daarin citroenzuurijzer of een ander
gemakkelijk opneembaar ijzerzout.
Mangaangebrek treft men eveneens op kalkrijke gronden aan; de
verschijnselen zijn vaak moeilijk v a n ijzergebrek t e onderscheiden.
Magnesiumgebrek k a n in zure grond optreden. Het blad vertoont dan
een geel tot bruinkleuring tussen de nerven; de nerven zelf blijven groen.
Verhoging v a n de alcaliteit en toediening van minstens ioo kg magnesiumsulfaat per ha brengt in de regel vrij spoedig verbetering.
Boriumgebrek wordt wel beschouwd als de oorzaak v a n een vroegtijdige afsterving v a n het celweefsel der vruchten. Veel is hiervan nog
niet bekend; het is echter wel zeker, dat stippigheid niet aan boriumgebrek toegeschreven mag worden.
Van andere gebreksziekten bij fruitgewassen is nog vrijwel niets met
zekerheid bekend. (Zie de hoofdstukken I, II en III.)
Beschadigingen als gevolg van lage en hoge temperatuur zijn bij
vruchtbomen geen zeldzaamheden.
Strenge vorst in de winter kan beschadiging van de bast (schorsblazen)
veroorzaken en ook spleten in de s t a m en de dikkere takken doen ontstaan. Verzorging van de wonden is gewenst om het binnendringen van
wondschimmels en rottingsbacteriën te voorkomen; als er diepe brede
scheuren in de stam zijn gevormd, zal men de gespleten delen tegen

Foto 3. Verkurkte band als gevolg van vorstbeschadiging.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.
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elkander moeten brengen door b.v. een ijzeren band knellend om de s t a m
te bevestigen of bouten met een schroefdraad dwars door de stam aan t e
brengen en daarna de moeren met een steunplaatje aan te draaien.
Voorjaarsvorsten kunnen de bladeren beschadigen (rimpeling v a n het
bladoppervlak, gevolgd door afsterving van de bladeren), de stempels
doden, zodat bestuiving (bevruchting) onmogelijk wordt en van de jonge
vruchten de schil oppervlakkig vernietigen. Vaak vertoont zich dan een
verkurkte ring rondom de vruchten; soms treden ook barstjes, straalsgewijs naar de kelkholte gericht, op.
Een lage temperatuur in het voorjaar kan een gevolg zijn v a n een
sterke uitstraling van het aardoppervlak in heldere nachten (uitstralingskoude) of veroorzaakt worden door aanvoer van koude lucht uit de omgeving en uit de poolstreken (transportkoude). Daling van de temperatuur
kan enigszins tegengegaan worden door de ontwikkeling van rook
(smeulende vuurtjes van vochtig stro) of roet (aansteken van een
mengsel van turfmolm en naphtaline) of beter door het gebruik van
oliekacheltjes. Deze middelen helpen in het vlakke land niet voldoende,
als de temperatuur beneden — 5 0 C. daalt. (Zie hoofdstuk IV.)
Er zijn enige gevallen bekend van schade door hoge t e m p e r a t u u r ; de
zuivere hittebeschadiging treedt ook op als de grond behoorlijk vochtig
is en ook de luchtvochtigheid niet buitengewoon laag is. Bij enkele
appelvariëteiten (Goudreinette, Transparente de Croncels) treedt dan
vergeling der bladeren, gevolgd door bladval, op; bij sommige peren
(Précoce de Trévoux, Durandeau, Beurré de Mérode) wordt het blad
zwart.
Ongunstige uitwendige omstandigheden maken de planten vatbaarder
voor parasitaire schimmels, terwijl zij ook de kans op beschadigingen door
dierlijke parasieten verhogen.
Vele fruittelers menen, dat zij door de nodige bespuitingen er steeds
in zullen slagen ziekten en vreterij te voorkomen of tegen te gaan. Zij
mogen dit alleen verwachten als de bomen in een algemeen gunstige
toestand verkeren en de bespuitingen natuurlijk op de juiste tijdstippen
en met de goede middelen zorgvuldig worden uitgevoerd.
Het is echter verkeerd de aandacht vrijwel geheel op de directe bestrijding te concentreren en niet voldoende te letten op de omstandigheden.
Een onderzoek v a n het grondprofiel leert vaak, dat de structuur, zelfs
van gronden, die men nog zo slecht niet waande, zeer veel te wensen
overlaat. Zie hoofdstuk II en I I I .
De phytopathologen zijn niet vrij t e pleiten van een zekere m a t e van
éénzijdigheid. Ook zij hebben vaak meer aandacht aan de ziekte dan aan
de omstandigheden gegeven en de directe bestrijding te veel op de voorgrond geplaatst.
Door een goede samenwerking met bodemkundigen komt er een
belangrijke verbetering; de plantenziektenbestrijding wordt op een
bredere basis gebracht. De directe bestrijding mag niet verwaarloosd
worden, moet integendeel door gebruikmaking van nieuwere middelen
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en betere werktuigen verbeterd worden, maar moet niet als de enige
oplossing van de moeilijkheden worden opgevat.
Er is een andere methode van indirecte bestrijding, waarvan ook nog
t e weinig gebruik wordt gemaakt, n.1. het kweken v a n minder v a t b a r e
en onvatbare variëteiten. Deze methode is niet gemakkelijk, zij vergt veel
tijd en geduld, m a a r door een nauwe samenwerking tussen p h y t o p a t h o logen en genetici (erfélijkheidsonderzoekers) is succes niet uitgesloten.
Het winnen van aardappelrassen, welke onvatbaar zijn voor de gevreesde wratziekte moge als voorbeeld gelden; 25 jaar geleden waren
er slechts enkele onvatbare rassen bekend, die een slechte kwaliteit
bezaten, witvlezig waren en nog meer minder gewenste eigenschappen
hadden. Door kruising met vatbare, geelvlezige rassen met zeer goede
andere eigenschappen is een groot aantal onvatbare rassen met uitstekende eigenschappen gewonnen.
Op fruitteeltgebied wordt de onvatbaarheid voor verschillende ziekten
eveneens bestudeerd; er wordt o.a. gezocht naar pruimenrassen, welke
onvatbaar voor de loodglansziekte zijn. Als dit lukt, is een ernstig
probleem opgelost. Zo zijn er meer phytopathologische vraagstukken, die
beslist langs genetische weg tot oplossing gebracht kunnen worden.
Voorts wijzen wij er op, dat ook van de onderstammen een bepaalde
invloed op de ent wordt uitgeoefend; het is mogelijk door een goede keuze
van onderstam bepaalde ziekten, bijv. het optreden van Fusicladium,
te breidelen.
(De beschrijving der ziekten en beschadigingen en hunne bestrijding
wordt in de hoofdstukken V I I en V I I I na elke fruitsoort afzonderlijk
eveneens behandeld door Ir P . Hus.)
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H O O F D S T U K VI

HET HOUDEN VAN BIJEN IN HET BELANG VAN
DE FRUITTEELT
§ i.

D E BESTUIVING

Bevruchting kan slechts optreden als er bestuiving aan voorafgegaan is.
Bij ons fruit kan, op natuurlijke wijze, bestuiving tot stand gebracht
worden door de wind of door insecten.
a. De bestuiving door de wind
Één van de eigenschappen van de windbloeiers is, dat hun stuifmeel bij
het openspringen der helmknoppen in kleine, onregelmatige brokjes
vrijkomt en zich in afzonderlijke korrels splitst. Ze zijn glad en niet
overtrokken door een olieachtig laagje. Door de wind wordt de deling
van de oorspronkelijke klompjes sterk bevorderd en bij de katjesdragers
spreken wij dan ook, zeer terecht, van bestuiving.
Op windbestuiving zijn aangewezen de hazelnoot, de okkernoot en de
moerbei.
Ook bij onze overige fruitsoorten kan bestuiving door de wind optreden. Hier vinden we echter stuifmeelkorrels die niet helemaal glad zijn
en die bovendien, doordat ze voorzien zijn van een olieachtige laag, vrij
sterk in klompjes aan elkaar kleven. Deze blijven onder het vallen of bij
een windstoot bestaan en de kans dat zo'n groep korrels'op een stempel
terecht komt, is vrij gering. Practisch heeft windbestuiving voor onze
overige fruitsoorten dan ook geen betekenis.
b. D e bestuiving door insecten
Door hun afscheiding van nectar en door het stuifmeel vormen de fruitbloemen een voedselbron voor verschillende soorten insecten. Meestal is
het deze om beide stoffen te doen, doch als bij lage temperatuur geen
nectarvorming plaats vindt, kan alleen het stuifmeel de insecten naar de
bloemen lokken.
De waarde van een insect als overbrenger van stuifmeel hangt ten
nauwste samen met zijn optreden in de natuur en met zijn lichaamsbouw.
De beste bestuivers hebben een sterk behaard lichaam en bieden dus de
min of meer kleverige stuifmeelkorrels een groot oppervlak om aan te
blijven hangen.
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Sommige insecten worden tot het bezoeken der bloemen alleen gedreven door eigen behoeften; de mannetjes zoeken slech'.s voedsel voor
zichzelf. Ook de wijfjes van een aantal soorten hebben geen andere
neigingen, als zij niet belast zijn met de verzorging van haar nakomelingen. Zo vertonen vele vliegen zich wel af en toe op een bloem, maar
zijn niet de ijverige, steeds aan het werk zijnde dieren, als bijen en
hommels, die niet alleen voor ^zichzelf te zorgen hebben, maar bovendien
grote hoeveelheden voedsel voor hun broed moeten verzamelen.
Op de talrijkheid der meeste insecten die de bloemen bezoeken kan
de mens geen invloed uitoefenen, noch op het aantal soorten, noch op
het aantal exemplaren van een bepaalde soort. Althans niet in positieve
zin; wel in negatieve, want door het bewerken van de grond, door het
bestrijden van de natuurlijk-voedsel leverende planten en door het
sproeien en spuiten van giftige stoffen, wordt het insectenleven nadelig
beïnvloed, dus ook d a t van de nuttige soorten. Alleen de honingbij
vormt een uitzondering, daar zij door de mens gekweekt kan worden.
Bovendien is het gedrag der insecten in hoge m a t e afhankelijk van het
weer en wel voornamelijk van de temperatuur en van het licht.
Bij koud w«er houden de insecten zich schuil en eerst als de temper a t u u r stijgt tot lo à 12° C. beginnen zij zich op de fruitbloemen te vertonen. In grote hoeveelheden verschijnen zij eerst als de thermometer
13 à 14 0 C. of hoger aanwijst en tevens de zon schijnt. Bij betrokken
hemel of zware bewolking zijn zij veel minder actief dan bij helder weer.
Als het in de zomer warm of zelfs zwoel is, gaan de bijen naar huis als er
een onweer opkomt.
In de bloeitijd van het fruit komen gewoonlijk heel wat donkere en
koude dagen voor. Onder deze omstandigheden verloopt ook de bloei
langzamer, maar als dit slechte weer dagen achter elkaar aanhoudt, is
dit zeer ongunstig voor de bestuiving.
Bij een temperatuur v a n 13 0 C. kunnen wij vaak in boomgaarden, die
een beschutte ligging hebben of die omgeven zijn door flinke windschermen, een zeer actief insectenleven waarnemen, terwijl er zich op
niet beschermde terreinen geen bij of vlieg vertoont. Windschermen
k u n n e n dus de bestuiving bevorderen.

§ 2.

D E S T U I F M E E L O V E R B R E N G É N D E INSECTEN

Wij kunnen deze splitsen in 6 groepen:
a. de honingbij
b. de hommels
c. de aardbijen

d. de andere bijen
e. de zweefvliegen
ƒ. de overige vliegen.

Andere insecten dan wij in deze groepen zullen behandelen, als: kevers,
vlinders, wespen, bladwespen en muggen, kunnen wel eens een bestuiving
teweegbrengen, doch tot de bestuivende insecten kunnen wij deze toch
niet rekenen.
Sprenger, Fruitteelt.
31
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a. De honingbij
Van dit insect vertonen zich op de bloemen alleen de werksters.
Mannetjes zijn er in het vroege voorjaar nog niet; zij verschijnen eerst
tegen Mei, maar daar zij aan het werk buiten de kolonie geen deel nemen,
heeft de fruitkweker er niets aan, evenmin als aan de koninginnen.
Daar de honingbij het enige insect is, op wiens aantal de mens invloed
k a n uitoefenen, zullen wij dit meer uitvoerig behandelen.
b. De h o m m e l s
In tegenstelling t o t de honingbij leven de hommels slechts tijdelijk in
een kolonieverband. In het voorjaar vliegen er alleen koninginnen of
volkomen ontwikkelde wijfjes. Deze vervaardigen een nest en leggen
eitjes, waaruit .aanvankelijk alleen werksters (onvolledig ontwikkelde
wijfjes) komen; de eerste exemplaren zijn heel klein, doch de latere
nakomelingen groeien tot de normale grootte uit. In het verder gevorderde seizoen verschijnen de mannetjes en de jonge koninginnen.
Enige weken na de paring kruipen deze jonge, nu bevruchte wijfjes in
de grond en overwinteren daar. De rest van de kolonie, de koningin,
de werksters en de mannetjes gaan in de nazomer of in het najaar
te gronde.
Op onze fruitbomen zien we dus in hoofdzaak koninginnen. In de
laatste dagen van de appelbloei vliegen ook de werksters v a n de vroege
hommelsoorten; op de bloemen van de morel en die der frambozen zijn
deze echter al vrij talrijk, al bereikt de hommelkolonie eerst later in het
jaar haar maximale ontwikkeling.
De hommels zijn grote, krachtige, sterk behaarde insecten, die op hun
weg naar de nectar de helmdraden en stijlen gemakkelijk op zijde
drukken; hierdoor heeft het bevliegen van een bloem vrijwel altijd
bestuiving tot resultaat. Ze zijn ook wat wispelturiger dan de honingbij,
vliegen vaak van de ene boom naar de andere en hebben dus eigenschappen om het verspreiden van stuifmeel in een boomgaard te bevorderen en vooral om de zo zeer gewenste kruisbestuiving in de hand t e
werken. Ook zijn zij minder gevoelig voor een lage temperatuur dan de
honingbij en de andere insecten. Door hun lange zuigsnuit kunnen zij
gemakkelijk bij de nectar komen en zij hebben dan ook weinig tijd nodig
om een bloem te bezoeken. De honingbij bevliegt per minuut ongeveer
8 bloemen; de hommel echter 16.
Hommels zijn echter geen specifieke fruitbezoeksters. Op kruisbessen,
en pruimen vertonen zij zich veel, maar ze gaan liever naar bloemen,
waarin de nectar wat dieper weggeborgen zit. H a a r aantal is ook zeer
beperkt en als de kersen, peren en appels bloeien verzinkt dit ongeveer
in het niet in vergelijking met dat v a n andere bloemen bezoekende
insecten.
Alleen op de blauwe bes vertonen zij zich in grote hoeveelheid; deze
fruitsoort is voor de bestuiving in hoofdzaak op de hommels aangewezen.
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c. D e aardbijen
Deze insecten danken hun n a a m aan de eigenschap dat de wijfjes een
nestholte maken onder in een gangetje, in de grond. Zij kunnen dus zeer
goed graven. Het zijn geen kolonievormers; de wijfjes verzamelen
klompjes stuifmeel, stapelen deze in het nestholletje, leggen er een eitje
op, sluiten de opening van de gang met wat zandkorrels en gaan d a n
dadelijk een volgende gang graven. De larven voeden zich met het door
nectar bevochtigde stuifmeel en eerst in het volgende voorjaar komen d e
volwassen insecten, wijfjes en mannetjes, voor de dag.
Het lichaam is flink behaard ;de mannetjes zijn kleiner dan de vrouwelijke exemplaren. Er zijn heel veel soorten; sommige bereiken de grootte
v a n een honingbij, m a a r de meeste zijn kleiner. De mannetjes zijn veel
vlugger in hunne bewegingen dan de wijfjes; zij zorgen echter alleen voor
zichzelf en hebben voor het fruit veel minder betekenis dan de wijfjes.
Deze zijn wat log en t r a a g ; vaak missen zij hun doel, als zij van de ene
bloem naar de andere vliegen en komen op een uitlopend blad of op een
t a k terecht. Hierdoor bevliegen zij per minuut minder bloemen dan d e
honingbij, nl. gemiddeld 4.
Sommige soorten zijn zo klein, dat zij niet steeds de stempels der
bloemen aanraken, waardoor zo'n bezoek geen bestuiving oplevert.
Maar toch zijn het over het algemeen uiterst nuttige diertjes.
Enkele soorten verschijnen al als de vroegste pruimen in bloei komen,
doch ook op de late appels ontbreken zij niet. Bij mooi, zonnig weer ziet
men soms hele zwermen van deze bijtjes boven de pruimebomen zweven;
dit zijn uitsluitend mannelijke exemplaren.
Het optreden van deze aardbijen <"s echter heel wisselvallig; in sommige jaren ziet men ze in zeer groten getale, in andere daarentegen zeer
weinig. Het zijn dus insecten waarop de fruitteler, hoewel zij uiterst
nuttig zijn, niet kan en mag vertrouwen.
d. D e andere bijen
Er zijn nog vele andere soorten „wilde" bijen, die ons fruit bevliegen
en bestuiven. Door hun lichaamsbouw of door hun gering aantal zijn zij
echter voor de bestuiving van weinig betekenis.
e. De zweefvliegen
Deze insecten hebben het vermogen om onder het vliegen in de lucht
te blijven „ s t a a n " ; bij het bezoeken der bloemen zetten echter bijna alle
soorten zich op de kroonbladeren neer. Deze zweefvliegen hebben
niet, zoals de bijen, hun zorgen voor de nakomelingschap en voeden
alleen zichzelf. Hierdoor is het aantal bloemen, dat door hen bezocht
wordt, ook veel kleiner. Toch zitten er onder de grotere soorten goede
bestuivers, die, doordat zij een groot gedeelte van de dag overal rondvliegen en daarbij op veel verschillende bomen terecht komen, tevens
goede kruisbestuivers zijn. Op de peren ziet men ze vrij veel.
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f. De overige vliegen
Het aantal soorten dat zich soms op de fruitbloemen vertoont, is groot,
doch het aantal exemplaren meestal gering; een enkele keer ziet men veel
mestvliegen, doch in het algemeen is het optreden van andere vliegen van
weinig of geen waarde voor de bestuiving.
Tot slot van ons overzicht van de insecten die van belang zijn voor de
bestuiving van het fruit, laten wij hier volgen een tabel, die het resultaat
bevat van in Denemarken gedurende 3 opeenvolgende jaren, onder
leiding van CHR. STAPEL 1 verrichte, systematische waarnemingen en
tellingen; deze werden elk jaar op 5 verschillende plaatsen verricht.
TABEL I

Plaats c.q. Fruitsoort
Gemiddeld in Denemarken
Te
Te
Te
Te
Te

Br0ndby
Taarnby
Frederiksdal
Lyngby
Ordrup

Op Krozen en Pruimen
Op Kersen
Op Peren
Op Appels

Honing- Hombijen mels
/o
%

Aard- Andere Zweef- Andere
bijen
bijen vliegen vliegen
/o
/o
%
%

47-8

4.1

25-3

0.8

12.0

10.0

60.3
50.7
40.0
56.4

5-3
5-5
5-9

0.8

14.2

6.0

0.2

157
II.2

8-4

1.0

13-4
27.6
24.4
19.4
65.1

39-1
49-5
53-1
67.1

6.0
2.7

29.0

1-5
0.8
0.6

2.1

3-3
3-9

26.4
23.6
12.3

0.7
1-3
0

0.1

5-8
9.8

0.3

17.8
15-0
15-7

17.2

7-2

7-7
9-5
6.4

12.9
9-9
10.2

Van de in de 3 jaren 1935, 1936 en 1937 in totaal getelde 9940 insecten,
waren dus 47.8 % honingbijen, 4.1 % hommels, 25.3 % aardbijen,
0.8 % andere bijen, 12.0 % zweefvliegen en 10.o % andere vliegen.
W a a r o m er te Ordrup, waar toch vrij veel bijenvolken aanwezig waren,
zo weinig honingbijen op het fruit waargenomen werden, wordt door
STAPEL niet toegelicht.
Hoewel deze waarnemingen in Denemarken zijn verricht, mogen wij
aannemen dat zij ook een betrouwbaar beeld geven v a n de toestand
hier te lande, daar het klimaat en de plantengroei van ons land zeer
sterk overeenstemmen met die van Denemarken. Alleen valt de fruit. bloei er wat later dan hier, waarmede echter de ontwikkeling der insecten
gelijke tred houdt.
1
CHR. STAPEL, Unders0gelser over de ved Frugttraeernes Best0vning medvirkende Insekter. Tidsskrift for Planteavl 43. Bind, 1939.
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§ 3-

D E HONINGBIJ

a. Eigenschappen van het bijenvolk
In het vroege voorjaar zijn de bijenkolonies nog betrekkelijk klein.
Vooral de volken die in de voorafgaande nazomer de heide bevlogen
hebben en daar heel wat werksters hebben verloren, beschikken nog niet
over veel hulpkrachten. Bovendien gaan er in ongunstige winters heel
wat bijen verloren. Een bijenvolk kan zich, als er veel voedsel te verzamelen valt, buitengewoon sterk ontwikkelen, doch dit kost tijd.
Een groot gedeelte van ons fruit is dan ook al uitgebloeid als de bijenvolken in J u n i hun grootste sterkte bereiken; alleen de frambozen
kunnen hiervan ten volle genieten.
De bijen bevliegen niet alle fruitsoorten even graag. De rode en witte
bessen worden maar weinig bezocht en ook hun belangstelling voor onze
peren is m a a r matig. Op sommige dagen vliegen ze er heel sterk o p ; er
komen echter ook dagen voor, en dit zijn wel de meeste, dat zij er zich
niet of slechts in kleinen getale op vertonen.
Soms ondervindt ons fruit een sterke concurrentie van andere planten,
die tegelijkertijd bloeien. Onder de onkruiden is de paardebloem hiervan
de voornaamste; onder de cultuurgewassen het koolzaad. Dit bloeit in
dezelfde tijd als de appels en het komt vaak voor, dat de bijen aan het
koolzaad de voorkeur geven.
Maar ook de verschillende fruitsoorten kunnen elkaar soms concurrentie aandoen. Deze treedt vooral op in een voorjaar, waarin de bloei v a n
kers en peer sterk teruggehouden wordt door ongunstig weer.
In sommige jaren staan dan de kersen, de peren en de appels ongeveer
tegelijk in bloei en dit is voor iedere fruitsoort veel ongunstiger dan in
jaren waarin de bloei van kers, peer en appel, weliswaar met overschrijding van elkanders grenzen, elkaar regelmatig opvolgen.
Bij mooi warm weer vliegt de honingbij ver v a n haar woning, doch als
het winderig en koud is, zo, dat een vlucht maar juist mogelijk is, blijft
zij veel dichter bij huis. Worden ze onder het bevliegen der bloemen door
een koude luchtstroom verrast, dan daalt hun lichaamstemperatuur zo
snel, dat zij niet meer vliegen kunnen, verstijfd op de grond vallen en
daar, als de koude enige tijd aanhoudt, doodgaan.
Het is dus gewenst om de bijen zo dicht mogelijk bij de te bevliegen
bomen te plaatsen en, in grote boomgaarden, de bijenvolken in kleine
groepjes over het terrein teverdelen. Men rekene hierbij op een vliegkring
der bijen v a n 200 m en dus op een onderlinge afstand der groepen van
400 m.
b . Eigenschappen der werkbij
De bijen zijn in hoge m a t e bloemvast. Een werkbij die de appelbloemen
bevliegt, komt niet op de paardenbloemen, die in het gras eronder staan
t e bloeien. E n omgekeerd, komen de bijen v a n de paardenbloemen niet
op de appels. Dit is dus een zeer nuttige eigenschap, want het zou weinig
zin hebben als paardenbloemenstuifmeel op de stempels der appels
terecht kwam.
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De vlucht van een bij duurt J à i uur ; dan vliegt zij naar huis en keert
ongeveer een kwartier later weer naar de appelbloemen terug. Bij mooi
weer werkt zij zo de gehele dag door.
Dat de bijen bloemvast zijn blijkt niet alleen uit hun gedrag bij waarneming, doch ook uit het feit dat de stuifmeelkorrels, die zij onder een
vlucht verzamelen, alle van dezelfde plantensoort afkomstig zijn.
De werkbij is echter niet alleen bloemvast, doch ook plaatsvast. In een
grote appelboom vliegt zij minutenlang achter elkaar van de ene bloem
naar de andere ; soms gaat zij naar een boom, die vlakbij staat, doch
zij verwijdert zich niet ver van de plek, waar ze haar werk begon. In een
appelboom van enige omvang is het onmogelijk om een bepaalde bij een
tijdlang achter elkaar in het oog te houden, maar waarnemingen op
paardenbloemen en witte klaver brachten aan het licht dat het oppervlak,
dat gedurende een vlucht bevlogen wordt, slechts 8 bij 8 m groot is. Een
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Foto i. Fen bij, na een bezoek aan een bloem.
(Foto Cornelius Clarke, Grinnell, Iowa.)

volgende vlucht is weer precies op dezelfde plek gericht en dit kan zich
dagen achter elkaar herhalen.
Deze eigenschap der bijen beperkt hun waarde als stuifmeeloverbrengend insect zeer aanzienlijk. Bij het vliegen in een kroon van een
zelffertiele fruitboom, kan elk bezoek aan een bloem tot bevruchting
leiden. Maar in een boom van een zelfsteriele soort komen bijna uitsluitend zelfbestuivingen tot stand, die geen bevruchting veroorzaken.
Eerst als een bij deze kroon verlaat en op korte afstand terecht komt
op een boom van een variëteit, die met de vorige interfertiel is, zullen de
eerste bezoeken aan bloemen effectieve kruisbestuivingen opleveren.
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Veel bloemen kunnen hiervan echter niet profiteren, want de bij raakt
steeds meer met het eigen stuifmeel bedekt en kan spoedig alleen m a a r
weer zelfbestuivingen tot stand brengen.
In een boomgaard, beplant met jonge, kleine bomen zal een bij veel
vaker v a n boom verwisselen dan in een volkomen uitgegroeide; kleine
bomen bieden dus betere kansen op kruisbestuiving dan grote.
Wij zouden, heel in het algemeen gesproken, ook kunnen zeggen d a t
de kans op kruisbestuiving door middel van de honingbij, veel groter is
tussen twee kruisbessenstruiken dan tussen twee appelbomen.
De meest gunstige bestuivingskansen zijn aanwezig als takken van de
de ene boom zich vlak naast die v a n een andere boom bevinden, mits er
tussen die twee interfertiliteit bestaat. Deze zijn aanwezig bij een haagsysteem met afwisselende variëteiten. Plaatsen wij dezelfde bomen w a t
verder uit elkaar, dan wordt de bestuivingskans iets ongunstiger en deze
daalt n a a r m a t e de afstand der kronen groter wordt. In de practijk streve
men er dus naar, om elk exemplaar v a n een zelfsteriele variëteit zoveel
mogelijk te omgeven met bomen van een interfertiele variëteit.
Bij de beplanting kan men dus- aan de ongunstige eigenschap der
honingbij om plaatsvast te zijn, heel ver tegemoet komen. In een bestaande, ongunstige beplanting kan echter de kwantiteit der bijen de
kwalitatieve tekortkomingen enigszins opheffen.
Het is niet bekend welke invloed een krachtige wind op het gedrag der
bijen heeft.
c. Andere theoriën over de bijen
Wij vermelden hier nog een p a a r andere opvattingen over de bestuiving
van het fruit door de bijen.
Één theorie neemt men aan, dat de met stuifmeelkorrels bepoederde
bijen in hun woning zo door en over elkaar kruipen, dat zij met elkanders
stuifmeel besmeurd worden. Deze besmetting zou zulke grote afmetingen
hebben, dat zij aanleiding zou geven tot de zo gewenste kruisbestuiving.
Bij onderzoek blijkt echter, d a t het merendeel der stuifmeelklompjes,
die ontstaan zijn doordat een bij de aan haar pakje klevende korrels bij
elkaar heeft geveegd en op haar achterpoten in de vorm v a n de bekende
klompjes heeft verzameld, geen bijmengsels bevatten en, als dit optreedt,
het percentage vreemd stuifmeel ontzettend klein is. Wij menen dan ook,
dat de bedoelde besmeuring in de woning, voor de practijk, zonder enige
betekenis is.
Een tweede theorie ziet de t a a k der bijen zo, d a t deze op bepaalde
bloemen stuifmeelkorrels afstrijken. Andere exemplaren, die na de eerste
komen, zouden dit stuifmeel voor een deel aan hun lichaamsharen krijgen
en hiervan een gedeelte een eind verder weer op een andere bloem
deponeren. Enzovoort.
Deze theorie kunnen wij evenmin aannemen, omdat de kleine hoeveelheid korrels, die op de bloemdelen worden afgestreken volkomen in
het niet valt bij het kwantum, dat uit de helmknoppen wordt medegenomen.
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Volgens BUTLER van' Rothamsted Experimental Station (zie COLIN
G. BUTLER, The behaviour of bees when foraging, Journal of the
Royal Society of Arts, Vol. 93, 1945), zou het oppervlak dat door een
ingevlogen bij bezocht wordt, niet groter zijn dan een cirkel met een
middellijn van ongeveer 4 m. Hij meent echter, dat een gedeelte van de
jonge bijen, voor zij op een bepaalde plek ingevlogen raken, eerst een
goede plaats opzoeken en dat deze zoeksters en dus niet de reeds ingevlogen oudere bijen de kruisbestuiving tot stand brengen.
Voor wetenschappelijk werk mag men echter geenszins op de bijen
vertrouwen. Bij kruisingen moeten zowel de vrouwelijke als de mannelijke elementen volkomen geïsoleerd worden, omdat zij beide, zowel door
de wind als door insecten, verontreinigd kunnen worden.
§ 4.

D E BIJENTEELT IN NEDERLAND

Hoewel Nederland een behoorlijke bijenstapel bezit, is deze voor de
fruitteelt niet gunstig over het land verdeeld. Juist in de gebieden w a a r
het meeste fruit geteeld wordt, vinden wij de minste bijenvolken. Een
gelukkige omstandigheid vormt echter het feit, dat er in het voorjaar
in de zandstreken, waar de meeste bijen worden aangetroffen, niet zo
heel veel te halen valt, veel minder dan in de bloeiende boomgaarden.
Hierdoor heeft zich hier te lande het tijdelijk plaatsen van bijenvolken
in de centra van de fruitcultuur, het reizen met de bijen, sterk ontwikkeld. De Bangert, Zuid-Beveland, de Betuwe en Zuid-Limburg zijn dan
ook, als reisgebieden, onder de imkers heel goed bekend.
In vele gevallen lopen de belangen van de fruittelers en die van de
imkers parallel: de fruittelers profiteren ervan als de bijen op de fruitbloemen vliegen en de imkers ook.
Toch heeft het reizen met de bijen voor de imker bezwaren. Dit brengt
vervoerkosten mee bij het brengen en later bij het terughalen van de
volken. De imker moet ongeveer iedere week zijn bijen inspecteren en dit
kost hem extra tijd voor de heen- en terugreis. Bovendien werkt hij thuis
vlugger en gemakkelijker, omdat hij daar al zijn hulpmiddelen bij de
hand heeft. Een plotseling opkomende regenbui bezorgt hem vaak een
vergeefse reis.
Daarom zal de fruitkweker er goed aan doen een imker, waarmede hij
contact gekregen heeft, enigszins tegemoet te komen, door zo mogelijk
en zo nodig, een wagen of vrachtauto ter beschikking te stellen om de
bijen te halen en te brengen; door een eenvoudige afrastering te m a k e n ,
als er vee in de boomgaard loopt; door af en toe het gras en de b r a n d netels, die vlak voor de bijenstal omhoog schieten, eens te laten maaien.
E n als de imker de gehele ochtend in zijn bijen heeft gewerkt en veel
heeft moeten roken, lust hij heel graag een kop koffie.
Al deze kleine dingen leiden er vaak' toe, dat er tussen fruitteler en
imker een band van vriendschap of waardering ontstaat, tot voordeel v a n
beiden, maar vooral v a n de eerste. Krijgt echter de bijenhouder het
gevoel dat hij nauwelijks wordt opgemerkt of slechts wordt geduld, d a n
zoekt hij het volgende jaar een andere standplaats voor zijn volken.
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a. Het huren van bijenvolken
De grote vraag die er soms op bepaalde plaatsen naar bijenvolken is,
heeft ertoe geleid d a t de imker een bedrag in geld wordt geboden, als hij
zijn bijen in de boomgaard v a n de betreffende fruitteler wil plaatsen.
Dit „huren" v a n bijenvolken heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld; vóór de oorlog was een huur v a n f 2.50 per volk gebruikelijk,
doch thans wordt een veel hoger bedrag gevraagd of geboden.
Daar de bijen h u n bestuivingswerk niet beperken tot de bomen v a n
degene, die ze heeft gehuurd, maar de hele omgeving bevliegen, zodat
ook anderen ervan profiteren, ligt het huren v a n bijenvolken op het
terrein van de fruittelersorganisaties.
In dat geval kan een doelmatige verdeling der bijenvolken over het
gebied, dat de organisatie bestrijkt, bedongen worden.
Ook de imkersorganisaties doen h u n best om a a n de vraag naar bijenvolken zoveel mogelijk te kunnen voldoen. Zo bestaat er een z.g. „reiscentrale" te Amersfoort (adres J a n van der Heijdenstraat 35) en één
te Boxtel (adres Honingzemerij, Lennisheuvel), die bemiddelend optreden.
b. Het bijenhouden
Het omgaan met een bijenvolk eist een bijzondere aanleg. Heeft men
die niet, dan doet men verstandig om nooit met het houden v a n bijen
te beginnen; heeft men hem wel, dan komt de nodige vakkennis vanzelf
en vindt men ook de tijd, om zijn bijen te verzorgen. De meeste mensen
bezitten die aanleg niet en deze kunnen wij dus ook niet bij het merendeel der fruitkwekers verwachten. Deze zullen zeer verstandig doen
door nooit met bijenhouden te beginnen. Een bijenstal die niet goed
verzorgd wordt, gaat meestal binnen het jaar t e gronde, n a tal v a n
teleurstellingen.
De fruitteler die zelf bijen houdt of zijn volken door een lid van zijn
personeel k a n laten behandelen, zal er goed a a n doen zich duidelijk voor
ogen te stellen, dat hij zijn bijen heeft voor de bestuiving v a n zijn fruit
en niet om er veel honing van te winnen. Hij passe dus een zeer eenvoudige techniek toe, die weinig tijd vraagt en late alle ingewikkelde
werkmethoden over aan de imkers, die het uitsluitend om de honing te
doen is. H e t reizen met de bijen naar de heide, dat gepaard gaat met groot
verlies aan volk, is voor hem dus niet voordelig. Als hij in de maand
Augustus begint om zijn bijen te voederen met suiker, die de Minister
van Financiën de imkers, onder vrijdom v a n accijns, ter beschikking
stelt, zal hij in het voorjaar over veel sterkere volken beschikken dan na
een reis naar de heide, die in vele gevallen toch geen honing oplevert.
Toch is er in ons land in de voorjaarsmaanden vrij veel v r a a g n a a r
bijenvolken. Om hieraan te kunnen voldoen, hebben de imkers bijenmarkten ingesteld. Zij worden enige dagen voor het fruit in bloei k o m t ,
gehouden. Aangevoerd worden in hoofdzaak korfvolken ; kasten die veel
hoger in prijs zijn, vinden weinig aftrek.
Bijenmarkten worden gehouden te Amersfoort, Beilen, Borne,
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Dordrecht, Kesteren, Maastricht en Tilburg; de laatste heeft de grootste
aanvoer.
Onder de pogingen die aangewend zijn om het houden van bijen in de
fruitstreken te bevorderen, moeten genoemd worden de Opleidingscursussen voor onderwijzers, die de acte Land- en (of) Tuinbouwkunde
L.O. bezitten en die voor tuinbouwvakonderwijzers, die de laatste jaren
door de Rijksbijenteeltconsulenten gehouden zijn. Hierdoor beschikken
verschillende centra althans over een aantal deskundige leerkrachten, die
bevoegd zijn om op te treden als leiders v a n cursussen in bijenteelt.
Toch zal ook dit niet voldoende blijken om in die ongewenste toestand
verbetering t e brengen.
Enkele besturen der fruitveilingen lopen dan ook al reeds lang met
plannen rond om een grote bijenstal op te richten, met het doel om in
het voorjaar deze volken t e verspreiden over het gebied, waarin hun
leden zijn gevestigd. Door de oorlog hebben deze plannen echter nog geen
uitvoering kunnen vinden.
c. Bijenvolken in of vóór kassen
Het bevliegen van bloeiend fruit, d a t in kassen of warenhuizen wordt
geteeld, gaat gepaard m e t het verlies v a n een grote hoeveelheid bijen.
Vooral de kleine, lage kassen vragen veel slachtoffers. Bijen v a n een volk,
d a t in de kas is geplaatst of die door de geopende luchtramen naar binnen
trekken, bevliegen een aantal bloemen, maar komen daarna met het glas
in aanraking. Spoedig vindt men ze, dikwijls met flinke stuifmeelklompjes aan de achterpoten, dood voor de ruiten, meestal aan de k a n t
waar in de namiddag de zon staat.
Toch is voor pruimen en perziken de bestuiving van de grootste
betekenis. De telers v a n dit fruit behoren daarom enkele volken te kopen
en die in of voor hun kassen te plaatsen. Na afloop v a n de bloei hebben
ze weinig waarde meer ; sommige sterven uit en de andere hebben ongeveer een heel seizoen nodig om weer op krachten te komen.
d. Het gevaar van bespuiting
Bijen zijn zeer gevoelig voor arsenicum, nicotine, derris en D.D.T., en,
in wat mindere mate, voor koper. Zij kunnen deze stoffen binnenkrijgen
bij het verzamelen van nectar, die met sproeivloeistof vermengd is. Nog
groter is echter het gevaar dat het door de bijen verzamelde stuifmeel
met spuitvloeistof of verstoven vergif in aanraking gekomen is. Het
stuifmeel dient n.m.1. als voedsel voor het broed en dit kan dan ook,
evenals de jonge bijen, die dat broed moeten voeden, in grote hoeveelheden te gronde gaan.
Plaatsen waar eens vergiftiging der bijen is voorgekomen, krijgen in
imkerskringen een slechte reputatie. Daarom dient ervoor gewaakt te
worden dat er geen vergif wordt gespoten of verstoven als er open bloemen zijn. Ook op de paardenbloem moet worden gelet; dit is in boomgaarden een voor de bijen gevaarlijk onkruid.
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Bespu'ting vóór of na de bloei kan voorts gevaar opleveren, als de
bijen niet over drinkwater kunnen beschikken en hun waterbehoefte
stillen door het vocht te benutten, dat zich op de vergiftigde bladeren
vormt. In ons waterrijk land komt dit echter weinig voor.
Als de sproeischema's nauwkeurig worden gevolgd, levert zelfs de
meest intensieve ziekten- en insectenbestrijding in boomgaarden geen
gevaren voor de bijen op.
«. De hoeveelheid bijenvolken per ha fruit
Deze vraag kan slechts zeer in het algemeen worden beantwoord, daar
de omstandigheden van zeer grote invloed zijn: concurrentie van ander
fruit; eventuele aanwezigheid van koolzaadvelden in de buurt; het
beplantingsschema.
Als een boomgaard zo is aangelegd, dat de kans op de gewenste kruisbestuivingen groot is en er worden niet al te veel bijen naar ander fruit
gelokt of naar het koolzaad, is i volk per ha fruit zeker voldoende
te achten.
In vele andere gevallen zal echter op 5volken per ha gerekend moeten
worden.
Het levert echter geen bezwaar op om nog meer volken per ha te
plaatsen, indien men hierover de beschikking heeft.

492

H O O F D S T U K VII

DE FRUITTEELT IN DE VOLLE GROND
§ i.

OVERZICHT VAN D E FRUITTEELT I N N E D E R L A N D

Onder fruitteelt verstaan we de teelt v a n eetbare vruchten aan houtige
gewassen.Wij kunnen de vruchtsoorten, diewij voor de consumptie telen,
verdelen in de volgende groepen:
i. pitvruchtigen: appel, peer, mispel en kweepeer;
2. steenvruchtigen: kers, morel, pruim, perzik en abrikoos;
3. besvruchtigen: rode bes, witte bes, zwarte bes, kruisbes, druif en
blauwe bes;
4. nootvruchtigen: walnoot en hazelnoot;
5. verzamelvruchtigen: moerbei, framboos, J a p a n s e wijnbes en diverse
braam (Rubus-)soorten.
De oppervlakte die in Nederland in gebruik is voor de fruitteelt heeft
zich in de laatste jaren sterk uitgebreid, hetgeen wel blijkt uit de volgende
cijfers:
1912
192J
1939
1942
1946
24433 ha

33937

ha

5°778 ha

52422 ha-

5783°

h

*

Uit het laatste cijfer blijkt, dat in 1946 2.2 % v a n de oppervlakte cultuurgrond voor de fruitteelt in gebruik is, hetgeen bijna 44 % is van de
tuinbouwgrond in Nederland.
Het belang v a n de fruitteelt in Nederland k a n men ook afwegen naar
zijn productie. De veilingaanvoer, invoer en uitvoer v a n de belangrijkste
producten v a n de fruitteelt gemiddeld over de jaren 1936 t / m 1939
bedroeg in tonnen:
TABEL I

Vruchtsoort
Appelen
Peren
Pruimen
Kersen
Druiven
Perziken

veilingaanvoer

invoer (netto)

uitvoer (netto)

7242S
31246
7194
3989

14955
2938
764
75
42
171

10872
1870
58
50
7868
4

21601

887

Hieruit zou men kunnen afleiden, dat de productie per ha gemiddeld
over Nederland slechts ruim 2000 kg per jaar iß, terwijl in het goed
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geleide bedrijf toch moet worden gerekend op een gemiddelde opbrengst
per h a v a n 10.000 à 12.000 kg. Bij het beoordelen dezer cijfers moet
er aan worden gedacht, dat de gemiddelde opbrengst is berekend door
het getal voor de totale veilingaanvoer te delen door 50.000, het cijfer
dat het totaal aantal ha over deze periode ongeveer aangeeft.
Van deze 50.000 ha werd 834 ha gebruikt voor de teelt onder glas
(thans nog 752 ha) en rond 1400 ha voor de cultuur van klein fruit als
afzonderlijke teelt, terwijl een gedeelte van het totaal aantal ha nog
niet in volle productie is.
a. De Fruitteeltcentra
De belangrijkste centra van fruitteelt in ons land kan men. naar de
grootste oppervlakte gerangschikt als volgt indelen :
1. H e t l a n d t u s s e n d e g r o t e r i v i e r e n m e t d a a r b i j a a n s l u i tend het Zuidwesten van Utrecht.
T A B E L II

De oppervlakte fruitteelt (1946) bedraagt hier:
Oppervlakte

Gebied van
Overbetuwe
Nederbetuwe en Tielerwaard
Bommelerwaard
Vijfherenlanden
Gorinchem
Land v a n Altena
Maas en Waal
Utrecht
Totaal

% van de
totale opp.
fruitt. in Ned.

7251 ha
4515 ha

"•9%
7,4 %

2348 ha
2461 ha
5805 h a

3,9 %
4,o %
9-6 %

22380 ha

36,9%
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1197
147
505

Dit centrum is een zeer oud fruitteeltgebied, waarvan de grond
meestal uit zware klei bestaat. Bijna 90 % van de boomgaarden ligt hier
in grasland, dat nog zeer veel geweid wordt; wellicht voor 60 tot 70 % . De
laatstejaren neemt het„weiden"steedsmeer af enkomt hier het „mulchen"
voor in de plaats. Voorts nemen de laatste 10à 15jaren de cultuurzorgen
in deze streek sterk toe en worden de nieuwe aanplantingen t h a n s hoofdzakelijk in struikvorm aangelegd en meestal uitstekend behartigd. De
provincie Gelderland heeft 18427 ha fruit. De provincie Utrecht 6479 ha.
I n de eerstgenoemde provincie worden 2031 ha voor de kersenteelt in
beslag genomen. I n Nederland is dit 4207 ha, zodat dus vrijwel de helft
v a n het t o t a a l aantal kersenboomgaarden in Gelderland voorkomt. De
hoofdzakelijk geteelde variëteit is de Meikers.
2. Z u i d - L i m b u r g met een oppervlakte v a n 12400 h a of 20,5 % v a n
de fruitteelt in Nederland. In het overige deel v a n Limburg komen nog
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1834h a fruitteelt voor. De cultuur is hier al oud, zodat men er meestal
hoogstamboomgaarden aantreft van appels en peren. De teelt wordt
in hoofdzaak op lössgrond uitgeoefend. Deze grond is in de bovenste
lagen veelal a r m aan voedingsstoffen, w.o. kalk en op de meeste bedrijven
zijn de opbrengsten per h a dan ook laag. Begint men betere cultuurzorgen toe te passen dan stijgen de opbrengsten slechts langzaam, omdat
eerst de armoede v a n de grond moet worden overwonnen. Daar velen
niet financieel krachtig en volhardend genoeg zijn om verbetering a a n
te brengen, blijft de toestand veelal zoals ze is.
I n Limburg worden de meeste boomgaarden geweid en vaak door
paarden, waarom de stammen vaak zeer groot genomen worden, bijv.
t o t 2.25 m. De vormsnoei wordt hierop in de jeugd sterk toegepast, zodat
de takken minder gemakkelijk doorzakken dan bijv. in de Betuwe.
De bedrijven, die nieuw worden aangelegd, vertonen een veel gunstiger
beeld. Rondom Eysden treft men een belangrijk centrum v a n kersencultuur aan, terwijl in Noord-Limburg zeer veel wordt gedaan aan de
teelt v a n zwarte bessen als afzonderlijke teelt. Venlo is op Breda n a de
grootste zwarte-bessenveiling van ons land.
3. Z e e l a n d m e t d e Z u i d - H o l l a n d s e e i l a n d e n vormt in tegenstelling met het vorige een intensief fruitteeltgebied, dat minder oud is.
De oppervlakte (1946) is:
TABEL III

Oppervlakte

Gebied van
Zuid-Beveland
Nieuw en St. Joosland
Westelijk Schouwen

4195
39
203

Voorne en P u t t e n
Hoekse Waard
IJsselmonde

467
1105
363
Totaal

% van de totale
opp. fruitt. in Ned.

4437 h a

of

7,3%

1935 ha

of

3,2 %

6372 ha

10,5 %

De cultuurzorgen staan hier gemiddeld genomen op een hoger peil dan
in de Betuwe en Limburg. De grond is meestal lichte zeeklei die soms
in een betrekkelijk dunne laag op zand rust en daarom min of meer last
van droogte k a n hebben. Dit is de reden waarom de grond in Zeeland
veelal wordt „zwart gehouden". De beplanting is hier dichter dan in de
Betuwe en Limburg. Van de hoogstamboomgaard, waarin m e n eertijds
de bessen als ondercultuur toepaste, is men reeds vroeg overgegaan op de
teelt aan struiken. Bijzondere vermelding verdient de 816 ha klein fruit
van Zuid Beveland (20 % v. d. Ned. oppervlakte klein-fruit). Het zijn
in volgorde van belangrijkheid : kruisbessen, zwarte bessen en rode
bessen die als onder-cultuur onder pit- en steenvruchtigen worden verbouwd. Reeds geruime tijd gebruikt men bijna uitsluitend struiken
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Op de Zuid-Hollandse eilanden, waar men ongeveer dezelfde teeltmoeilijkheden en teeltwijze heeft als in Zeeland, kweekt men meer peren
en worden in de aanvang der bedrijven meestal aardbeien als ondercultuur gebruikt.
4. Een vrij belangrijk fruitteeltgebied treft men aan langs de IJssel,
de zogenaamde I J s s e l s t r e e k , waarbij de Lijmers aansluit. De oppervlakte fruitteelt in de IJsselstreek bedraagt 2257, in de Lijmers 798 ha,
tezamen 3055 ha of 5 % van de oppervlakte fruitteelt in Nederland. De
vorm v a n fruitteelt komt veel overeen met die v a n de Betuwe en Utrecht
(vanouds in hoofdzaak appelhoogstamboomgaarden in gras, nieuwe
aanplantingen in struikvorm). Kenmerkend voor deze streek is het veelvuldig optreden v a n nachtvorsten, waarom men gaarne laatbloeiende
variëteiten, zoals Present van Engeland aanplant.
5. De B a n g e r t e n d e B e e m s t e r zijn twee kleine fruitteelt-centra
inNoord-Holland. De Bangert heeft 1026ha,deBeemster 240ha, te,zamen
dus 1266 ha of 2,1 % v a n de oppervlakte fruitteelt in Nederland. De
cultuur is hier vanouds zeer intensief gedreven. Kenmerkend voor dit
gebied is de ondercultuur van bessen die volgens de korte snoei worden
gesnoeid. Pruimen en appels, ook wel peren, stonden onregelmatig door
elkaar geplant en als regel zeer dicht. De nieuwere beplantingen zijn
regelmatiger en ruimer aangelegd. Als boomvorm wordt meestal de
struikvorm gekozen, terwijl in de oudere beplantingen meestal de halfstam voorkomt. De grond bestaat hier uit een mooie zavelgrond die niet
zelden rijk is aan voedingsstoffen. Kenmerkend ishier de grondbewerking.
In de herfst wordt het onkruid „op zwad gehaald" waarbij het bovenste
laagje v a n de grond op ruggetjes wordt gebracht. I n het voorjaar,
wanneer het onkruid is verteerd, worden de ruggetjes weer weggewerkt,
wat men het „van zwad halen" noemt.
6. I n B r a b a n t komt verspreid vrij veel fruitteelt voor, vooral v a n
appels. Zo vindt men in de Meijerij van den Bosch 836 ha pit- en steenvruchtigen benevens 84 ha klein fruit ;in het Land van Cuyk 728 ha fruitteelt, voornamelijk appels en in de Kempen 217hapit- en steenvruchtigen.
Te samen is dit 558 ha of 3,1 % van de totale opp. fruitteelt van Ned.
I n het kersencentrum Uden, groot 345 ha, worden hoofdzakelijk
krieken verbouwd, die in andere gebieden v a n ons land weinig voorkomen, in de variëteiten Udense Spaanse en Udense Zwarte = Mierlose
Zwarte. De allerlaatste jaren is hiervan de opbrengst buitengewoon
sterk toegenomen, hoofdzakelijk door het bevorderen v a n de kruisbestuiving, waardoor de veilingopbrengsten, die gemiddeld 60 tot
150.000 kg hoog waren, zijn verzesvoudigd, nl. 600—800.000 kg/ha.
Dit is wel het meest sprekende voorbeeld van het nut v a n de bijenteelt
in de fruitteelt, dat bekend is.
Ook in het Westen van de provincie Noord-Brabant heeft men veel
fruitteelt nl. 430 ha pit- en steenvruchtigen en niet minder dan 980 ha
klein fruit.
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De pit- en steenvruchtigen treft men veelal aan op het kleigebied, dat
wat grondsoort en cultuur betreft geheel bij Zeeland aansluit. Van de
omgeving van Zundert moet worden genoemd de aanplant v a n appels
in spilvorm; een cultuurwijze, die zich thans over geheel Brabant
verspreidt.
Van de 980 ha klein fruit (het grootste Nederlandse centrum, 24 % van
de oppervlakte klein fruit in Nederland) zijn 513 ha frambozen die vooral
rond Breda worden geteeld. De rest van de oppervlakte wordt ingenomen
door zwarte en rode bessen.
7. I n het o v e r i g e N e d e r l a n d komt betrekkelijk weinig fruitteelt
voor, althans als men afziet van de fruitteelt onder glas, die vrij streng
in het Westland is gecentraliseerd. Vooral in de Noordelijke provinciën
van ons land treft men weinig fruitbomen aan. I n het Noorden van
Groningen met als centrum Loppersum komt nog wat rode bessenteelt
voor, vroeger teelde men hier ook nog wel kruisbessen, terwijl de teelt van
een morelvariëteit de Westerleese kriek in de b u u r t v a n Winschoten
karakteristiek is.
Tenslotte geven we nog een tabel van de oppervlakte fruit in de
verschillende provincies:
T A B E L IV

Provincie

1946

Groningen
Friesland
Drente
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noordbrabant
Limburg

18427
6479
15804597
4191
S5i6
15111

Nederland

S7836

§ 2.

418
324
132
1061

D E VRUCHTSOORTEN D I E I N D E VOLLE GROND GETEELD WORDEN

De p i t v r u c h t i g e n
a. De appel
Volgens inventarisaties v a n de Land- en Tuinbouw van 1942 besloeg
de met appels beplante oppervlakte in Nederland 56.1 % van de totale
met fruit beplante oppervlakte in Nederland. De groteplaats, diede appel
in het fruitsortiment inneemt, k a n in hoofdzaak worden verklaard door
de lange gebruikstijd. De eerste appels zijn reeds eind Juli rijp, terwijl
verscheiden variëteiten bij koelhuisbewaring tot 1 April houdbaar zijn.
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Dit is dus een tijdvak v a n 8 maanden, terwijl bijv. de kersen in totaal
nog geen 8 weken a a n de m a r k t zijn. Ook teelt-teahnisch k a n m e n m e t
appels meer bereiken dan met pruimen of kersen, vooral na de onderzoekingen over de vegetatief te vermeerderen appelonderstammen.
Waarschijnlijk neemt dan ook de oppervlakte die met appels beplant
wordt in de laatste jaren ten opzichte van de andere vruchtsoorten toe.
Uit gegevens die de Tuinbouwgids 1946 bevat kan men immers
afleiden dat de jonge aanplant in de periode 1937— x 943 naar oppervlakte bestond u i t :
TABEL V

Jonge aanplant
Appels
Peren
Pruimen
Kersen

1937/38! 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43

%
%
%
%

60,0
60,0
62,1
63,6
26,2
24,8
52,2
23,3
7,o
11,1 j 10,5
7,4
6,4
6,3
8,2
6,8
6,0 i 6,5
6,3
6,3
Hieruit blijkt duidelijk dat er de laatste jaren naar verhouding méér
appels worden geplant, ten koste van de peren en de pruimen. De aanplant van kersen n a m volgens deze tabel reeds in 1942/43 toe. Nog
sterker zal dit het geval geweest zijn in de plantseizoenen 1945/46 en
1946/47, waarover ons nog geen gegevens ter beschikking staan.
54-5 1 54,o
28,4
29,0

1. De s y s t e m a t i e k
De appel behoort t o t de familie der Rosaceae of Roosachtigen, Subfamilie Pomoïdeae, geslacht Malus.
Er bestaan voorts wel indelingen in ondergeslachten, maar deze
berusten nog niet op voldoende vergelijkend onderzoek, zodat de meest
gezaghebbende auteurs er niet veel waarde aan hechten.
De belangrijkste soorten die meegewerkt hebben aan het ontstaan v a n
onze cultuurrassen zijn in de volgende tabel samengevat:
T A B E L VI

Naam:
Malus communis Lam.
ssp. silvestris Mill,
ssp. pumila Mill,
var. domestica (Borkh)
Schneid.
var. paradisiaca L.
var. tomentosa Koch

Sprenger,

Fruitteelt.

Herkomst:
Pyreneeën tot
Centraal Azië
Pyreneeën tot
Centraal Azië

Opmerkingen:
Malus communis ssp.
silvestris en ssp. pumila var. domestica
zijn de stamouders van
de meeste hier voorkomende cultuurrassen; hebben wellicht
de „paradijsonderstammen" geleverd. Als vermoedelijke stamoua :
v a n één der t y p e n
wordt ook genoemd de
M. mitis.
32
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Naam:

Herkomst:

Malus baccata Desef.

Siberië, Centraal
en Oost-Azië

Malus prunifolia Borkh.

Siberië, Oost-Azië.

Malus ioensis Britt.

Noord-Amerika.

Opmerkingen:
De vruchten van de
variëteiten die hiertoe
behoren, worden wel
kersappels genoemd.
Ze worden beproefd als
onderstam en hebben
ook meegewerkt aan
het ontstaan v a n cultuurrassen.
De typen v a n Malus
baccata en Malus prunifolia worden geroemd
om hun grote winterhardheid. Men t r a c h t
deze daarom met de
tegenwoordige cultuurvormen te kruisen,
zowel voor gebruik in
Oost-Europa als in de
U.S.A.
Ook deze appelgroep
is in Amerika veel gebruikt, hetzij om t e
kruisen met bekende
cultuurrassen, hetzij
om er zonder meer
grootvruchtige appelrassen uit te selecteren. Is eveneens winterhard.

Er zijn natuurlijk nog veel meer appelspecies die meegewerkt hebben
aan de opbouw van de cultuurrassen, doch de genoemde zijn de belangrijkste (voor literatuur zie vooral: Handbuch der Pflanzenzüchtung,
herausgegeben von T H . ROEMER und W. R U D O R F . Band V, 9 e Lieferung).
Van de wijze waarop onze appelvariëteiten zijn ontstaan is heel weinig
bekend. In de paalwoningen van Zwitserland heeft men pitten gevonden
die men meent te mogen rekenen tot de Malus communis ssp. silvestris,
terwijl men in de tijd van de Romeinse keizers reeds 29 variëteiten kende.
Men mag wel aannemen, dat men met de cultuur van appels op verschillende plaatsen is begonnen. Daarom zal het ook wel onmogelijk zijn
ooit uit t e maken hoe de verschillende variëteiten zijn gevormd. Alleen
van enkele nieuwe appelvariëteiten kent men het ontstaan.
Het aantal gekweekte appelvariëteiten is zo groot, dat men eertijds
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behoefte gevoelde om deze ter onderscheiding te groeperen en zo kwam
men er toe om verschillende systemen t e maken om deze variëteiten
in t e delen. Vooral in de vorige eeuw hield men zich bezig met het maken
van „Pomologische systemen". De appels werden onderscheiden naar de
vorm, de kleur, het voorkomen van ribben, enz. Als voorbeeld noemen
wij het volgende systeemj dat 15 familiën Appels onderscheidt en als
volgt wordt ingedeeld:
regelmatig
v a n vorm
a. Geen Reinetten
onregelmatig
van vorm

onregelmatig
van vorm
b. Reinetten
regelmatig
van vorm

I e familie
geribd 2 e familie
3 e familie
4 e familie
niet
5 e familie
I6 e familie

Calvillen.
Guldelingen.
Rammelappels.
Rozenappels.
Druivenappels.
Rambour-appels.

7 e familie Rambour-Reinetten.
8 e familie Eénkleurige Reinetten.
9 e familie Borsdorfer Reinetten.
10 e familie Rode Reinetten.
11 e familie Grauwe Reinetten.
12 e familie Goudreinetten13 e familie gestreepte appels.
14e familie spitse appels.
15 e familie platte appels.

Deze indeling berust evenals vele andere op het groeperen van uiterlijke
kenmerken en heeft dus slechts geringe wetenschappelijke waarde. Er is
dan ook bijna niemand die er tegenwoordig nog aandacht aan schenkt.
Immers, dat een appel behoort tot fam. der Calvillen zegt niets over
de eigenschappen van de boom, zelfs betrekkelijk weinig over de eigenschappen van de vrucht.
Verkeert men echter in de noodzakelijkheid een inventaris op te maken
v a n de appelverscheidenheden die in een land voorkomen en moet men
dus geregeld appels determineren dan moet men wel van een pomologisch
systeem gebruik maken.
De keuringscommissie van de Nederlandse Fruittelers Organisatie,
gevormd uit leden van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
en v a n het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen met enige
practici welke ten doel heeft nieuwe rassen t e keuren en onbekende rassen
op naam te brengen ter voorbereiding van de uitvoering van het „Kwekersbesluit 1941", zal trachten een systeem te vormen, dat aan een
practische behoefte voldoet en dat er toe kanleidendeterminatietabellen
op te stellen.
2. De a p p e l o n d e r s t a m m e n
De appelbomen worden vegetatief vermenigvuldigd door bepaalde
variëteiten te enten (minder juist veredelen) op diverse onderstammen.
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Wij willen aan de bespreking der cultuur echter eerst een overzicht vooraf
laten gaan van de appelonderstammen welke t h a n s in gebruik zijn.
Wij kunnen deze allereerst verdelen in generatief (de zgn. zaailingen
of Wildlingen) en vegetatief vermeerderde (de zgn. „typen").
I e . De zaailingonderstammen
van appels worden in ons land gekweekt door een bepaalde categorie van boomkwekers, die veelal
onderstammenkwekers worden genoemd. Men treft deze onderstammenkwekers aan in de Veenkoloniën, Veendam en Wildervank. Zij betrekken
hun zaad veelal uit Frankrijk van de ciderfabrieken ; niet omdat dit zaad
van buitengewone kwaliteit is of dat gebleken zou zijn, dat hieruit de
beste onderstammen groeien, maar eenvoudig omdat op geen andere
manier zaad in grote hoeveelheden te verkrijgen is. Ook wordt wel zaad
van wilde appels verkregen uit de bossen van Roemenië en Oostenrijk.
Tegenwoordig wordt in ons land wijn en zoete most gemaakt uit appels,
zodat men ook hiervan de pitten zou kunnen gebruiken; de moderne
persen oefenen echter een zo grote druk uit, dat ze teveel worden beschadigd en dus niet meer voor uitzaai in aanmerking kunnen komen.
Aan het zaad worden dus geen eisen van afkomst gesteld; het gevolg
hiervan is, dat een zaaisel zeer sterke groeiverschillen te zien geeft. Zwakgroeiende, matiggroeiende en sterkgroeiende zaailingen zijn te onderscheiden. Wel speelt in de ontwikkeling van de zaailingen de afstand
waarin ze worden opgekweekt een belangrijke rol, maar de erfelijke
eigenschappen bepalen voor het grootste deel de groeikracht. En daar
de appel gaarne kruisbestoven wordt en van zichzelf alreeds een bastaard
is, valt het niet te verwonderen, dat een zaaisel heterogeen is, temeer
daar in de industrie veelal verschillende soorten appels door elkaar worden gebruikt.
Vroeger werd aan het winnen van zaailingonderstammen meer aandacht besteed; vooral de kleinere boomkwekers deden dit en wonnen hun
zaad v a n bepaalde stambomen, bijv. v a n Zoete Aagt, Huismans Zoet,
Zoete Campagne, enz. Men koos vooral zoete appels, omdat gebleken
•was, dat in het algemeen bij het opkweken van hoogstamappels op zoete
soorten minder luis en kanker optreedt. Zij kregen dan wel degelijk een
gelijkmatiger nakomelingschap dan t h a n s van de pitten v a n de ciderfabrieken. Wij herhalen: in het groot kan dit niet worden toegepast
eenvoudig omdat men niet over voldoende pitten beschikt.
Het zaad moet worden gestratificeerd om de zaadrust sneller te verbreken, omdat anders de zaadhuid te hard wordt en ondoordringbaar
voor water. H e t zaad wordt met zand of met grond gemengd, hetzij in
grote betonnen bakken, hetzij in een gat in de grond. We moeten er
echter om denken, dat het zaad muisvrij wordt „opgezet". De factoren die
de kieming bepalen zijn: vocht, temperatuur en lucht (zuurstof) en om
de zaden hiermede voldoende in aanraking te brengen, doet men goed in
de loop van de winter het zaad éénmaal om t e scheppen. Boven in de
hoop zal de lucht allicht voldoende kunnen toetreden, maar daar bestaat
kans op telage temperatuur en laag vochtgehalte, onder in de hoop zijnde
temperatuur en het vochtgehalte allicht voldoende, maar is er misschien
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tê weinig zuurstof. Dit geldt natuurlijk voor grote hoeveelheden. H e t
stratificeren d u u r t vanaf de ontvangst der zaden, November—December,
t o t d a t de wortelpuntjes zichtbaar worden, dit is meestal eind Maart.
Zodra dit het geval is, zaait men, hetgeen men meestal met de zaaimachine doet. Men mengt zaad en zand in de machine en zaait op
rijen uit, meestal 5 of 6 rijen op een bed van 1 meter breedte. De reden
waarom niet dadelijk in December of J a n u a r i wordt gezaaid, is, dat dan
de muizen tevee' zaden zouden opeten.
Wij merkten reeds op, dat het zaaien moet geschieden, zodra de"
wortelpuntjes te voorschijn komen. W a c h t men langer dan zouden bij
het uitzaaien vele wortelpuntjes afbreken. Men hoopt dus steeds, dat de
kieming niet te vroeg plaats vindt ; is dit wel het geval, dan zaait men
vroeger, maar zorgt er voor, d a t de zaailingen als ze opkomen m e t w a t
rijshout of takken worden beschermd tegen nachtvorsten. Is voldoende
bemesting gegeven dan behoeft men des zomers aan het gewas behalve
het schoonhouden niets meer te doen dan „af t e pinnen". Immers de zaailingonderstam m a a k t een penwortel en de ervaring heeft geleerd, dat d e
kans op aangroeien groter is als de planten een wortelpruik hebben
gevormd. Daarom wordt de penwortel weggenomen. Man kan dit werk
verrichten als in de herfst de éénjarige zaailingen worden opgerooid,
maar het isbeter dit reeds in de zomer gedurende het groeiseizoen te doen.
Dit wordt gedaan door een soort mes onder het bed door te trekken
op een diepte van ongeveer 15 cm. De penwortel wordt dan afgesneden
en er zal nog dezelfde zomer een wortelpruik ontstaan.
In de herfst, als het groeiseizoen is afgelopen, worden de zaailingen
opgerooid. Alhoewel ze dan strikt genomen nog maar een half jaar oud
zijn, worden ze éénjarige zaailingen genoemd, daar ze een volledig groeiseizoen achter de rug hebben. Deze éénjarige zaailingen worden gesorteerd naar grootte, dat wil zeggen naar dikte bij de wortelhals en daarna
aan de boomkwekers verkocht. De dikste hebben ± 2 cm omtrek; deze
zijn reeds te copuleren. Dit materiaal is het meest gevraagd. Die welke
iets zwakker zijn, plant de boomkweker onveredeld uit en ze worden
in Augustus daaraanvolgend geoculeerd. Bij de keuze van de entmethode
moet men zich ook richten naar de grondsoort waarop de onderstammen
worden geplant. Heeft men mooie „zachte" zandgrond, dan k a n men
zonder bezwaar copuleren. Moet men de onderstammen op wat stuggere
klei uitplanten dan doet men beter in Augustus te oculeren. De kweker
op zandgrond wint daardoor een jaar.
Te zwakke onderstammen worden nog een jaar opgeplant. Ze hebben
dan de daaropvolgende herfst een extra goed wortelgestel en een extra
dikte. De zwakste onderstammen worden verwijderd. De kans dat ze ook
erfelijk zwakgroeiend zijn en dus nooit een flinke gezonde groei zullen
vertonen, is hierbij te groot om ze te behouden.
Het is algemeen bekend, dat de zaailing bij de boom- en de fruittelers
geldt voor een sterkgroeiende onderstam. Hoe is dit te verklaren,
als wij toch zien, dat de pitten der ciderfabrieken planten leveren waarin
allerlei variatie zit? De kwestie is, d a t de zwakste zaailingen steeds
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worden uitgeschoten. De boomkweker is meestal niet ontevreden als van
iooo onderstammen 500 goede bomen terecht komen. Er heeft dus een
scherpe selectie plaats, zodat alleen de sterkgroeiende onderstammen
overblijven.
2 e . De vegetatief vermeerderde onderstammen
Vroeger noemde men twee soorten: de Doucin (zwak groeiend) en de
Paradijs (zeer zwak groeiend). Beide typen ontwikkelden zich dus niet

F o t o 1. Mocrhoek, appclonderstaimnen (aanaarden).
(Fbto Afd.'Voorl. v. h. Ministerie v. I v andb., V. en Voedselv.)

sterk en daarom heerst nu nog bij de appelonderstammen algemeen de
mening, dat een generatief vermeerderde onderstam sterkgroeiend en een
vegetatief vermeerderde onderstam zwakgroeiend moet zijn. Dat dit bij
de appelonderstammen in het geheel niet het geval is, zullen we zien.
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Generatief ontstane onderstammen behoeven dus niet sterk, vegetatief
voortgekweekte behoeven niet zwak te zijn. Onder „zwak" moeten we
verstaan „weinig groeiend".
Zoals gezegd, meende men vroeger drie appelonderstammen: zaailing sterk, doucin - zwak, paradijs - zeer zwak, t e moeten onderscheiden.
Aan deze illusie is echter een eind gekomen, doordat bij onderzoek bleek,
d a t er grote onderlinge verschillen bestonden. Dit behoeft ons niet t e
verwonderen, want wij zagen immers, dat de meeste appelsoorten
bastaarden zijn en men zal zich bij het kweken v a n doucin- en paradijsonderstammen ook wel niet strikt a a n de vegetatieve voortkweking
gehouden hebben. Voorts wortelen de zaailingonderstammen gemakkelijk
en men zal er hier ook wel vegetatief van hebben vermeerderd. Het bleek
dus aan consciëntieuze kwekers, d a t het een warboel was. Deze zochten
uit het rommeltje weer een goede onderstam uit. Zo kreeg men Verbeterde Doucin of Doucin amélioré, Holsteinse Doucin, enz. en eveneens
Rode Paradijs, Gele Metzer Paradijs, enz.
Gelijktijdig en in het begin onafhankelijk v a n elkaar hebben HATTON
op het proefstation E a s t Mailing in Engeland en SPRENGER op het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen de onderstammen verzameld, geclassificeerd en afzonderlijke typen beschreven
welke in de handel waren. Zij kwamen t o t 19 verscheidenheden van
doucin en paradijs, die in Engeland „paradise-stocks", in Nederland over
het algemeen „doucin-typen" worden genoemd. Om deze moeilijkheden
te omzeilen, spreekt men in de practijk tegenwoordig heel eenvoudig
v a n „typen".
Een determinatietabel en zeer duidelijke beschrijving met vele foto's
v a n deze 19 typen vindt men in de „Handleiding voor de determinatie
v a n appelonderstammen" van 1937, uitgegeven door de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) (thans Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen: N.A.K.B.) en samengesteld
op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool.
Wij zullen niet ingaan op een systematische beschrijving, maar thans
de belangrijkste resultaten vermelden die deze typen te zien geven
wanneer ze met verschillende appelvariëteiten zijn veredeld.
Vooraf moeten we echter de opmerking maken, dat het helemaal niet
zeker is, dat met deze 19 typen nu het allerbeste bereikt is wat verkregen
kan worden. Wanneer men onder de zaailingappels naar exemplaren
zoekt welke gemakkelijk wortelen en deze vegetatief vermenigvuldigt,
heeft men zeker weer kans nieuwe onderstamtypen te vinden, die dan
m e t hogere nummers moeten worden aangeduid dan X I X . Zo zijn er bijv.
op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt v a n de Landbouwhogeschool enkele „nieuwe t y p e n " in onderzoek, die vooral geschikt zijn
voor hoogstam en dan wel om boven veredeld te worden. I n Engeland
heeft men door kruising weer onderstammen verkregen welke ongevoelig
zouden zijn voor bloedluis en die behalve grote vruchtbaarheid ook goede
groei zouden veroorzaken terwijl t h a n s een aantal onderstammen worden
onderzocht die in Engeland verkregen zijn door kruising van t y p e I X
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met t y p e X V I . Ook in Duitsland, Polen en Rusland geschiedde op dit
gebied vóór de oorlog veel werk; men zoekt daar vooral naar appelonderstammen die in strenge winters niet bevriezen. Van al deze onderstammen is echter op het ogenblik nog weinig bekend, zodat wij alleen
spreken over de 19 typen en dan nog alleen over die welke voor de fruitteelt v a n veel belang zijn.
Behalve v a n hetgeen HATTON heeft gepubliceerd, hebben wij in ons
land vooral aanvankelijk veel geleerd v a n het onderstammenproefveld,
dat in 1925 in samenwerking met de Landbouwhogeschool op Zeelands
Proeftuin in de Wilhelminapolder bij Goes werd aangelegd. De verschillende onderstammen zijn daar veredeld met Cox's Orange Pippin en
Goudreinette.
Omtrent de resultaten die de Goudreinette heeft opgeleverd, is een
boekje verschenen in de blauwe „Mededelingen v a n de Tuinbouwvoorlichtingsdienst", N°. 29: Onderstammenproeven bij Schone v a n Boskoop
(G.R.), terwijl de uitkomsten met de Cox's Orange Pippin eveneens
gepubliceerd zullen worden. Er zijn intussen ook vele gegevens beschikbaar gekomen v a n practische bedrijven, zodat wij het volgende overzicht
kunnen opstellen.
T y p e I. Broadleaved English Paradise
Dit t y p e kenmerkt zich door een flinke groei. De resultaten op Zeelands
proeftuin m e t Goudreinette zijn gunstig, ofschoon de opbrengstverschillen
met andere typen niet wiskundig vaststaan. Er zijn echter op Betuwse
kleigronden sommige ervaringen die er op wijzen, d a t Goudreinette op
type I laat en type II veel eerder vruchtbaar is. De beworteling en groei
op het moerbed zijn uitstekend, de scheuten rijpen echter wat laat af.
Type II.
Doucin.
Dit t y p e is vooral naar aanleiding v a n de Engelse onderzoekingen naar
voren gekomen en daarom in onsland het meest verspreid. De groeikracht
is matig, de vruchtbaarheid goed, de verankering in de grond zeer goed;
het schijnt, dat t y p e I I dieper in de grond dringt dan t y p e I.
De beworteling en groei op het moerbed zijn matig. Men doet goed ze
op zware klei een jaar te verplanten, daar de beworteling dan beter wordt.
T y p e I I I . Holly Leaf.
Verdient volgens de Engelse ervaringen geen aanbeveling wegens t e
zwakke groei en is in verband daarmede in ons land zeer weinig gekweekt.
T y p e I V . Holsteinse Doucin.
Dit t y p e wordt meestal als een matige groeier beschouwd, doch het is
in de practijk wel gebleken, dat de groeikracht welke het op de ent
overdraagt niet veel verschilt v a n diev a n t y p e I I . H e t veroorzaakt echter
een veel eerdere en ook grotere vruchtbaarheid. Type IV is bij wat
grotere plantafstanden als wijker, bij zeer kleine plantafstanden en geënt
met een sterk groeiende variëteit ook als blijver te gebruiken. Geënt
met bijv. Cox's Orange Pippin of J o n a t h a n zal ze op zwaardere goede
appelgronden zeker nodig hebben 4 meter. Een groot bezwaar is het
eenzijdig wortelgestel, waardoor de boom zeer gemakkelijk scheef
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waait en altijd sterk gestut moet worden. Volgens de vijfde „Beschrijvende Rassenlijst voor Fruit", 1943, redacteur Dr. Ir. I. RIETSEMA,
wordt t y p e IV in Denemarken „zeer algemeen gebruikt". Er zou gevaar
bestaan voor afwaaien van de ent. Ook op de proeftuin „Boom en Vrucht"
hebben wij deze ervaring opgedaan. Hier en daar in Nederland werd de
ervaring opgedaan, dat sommige variëteiten na enkele jaren zich minder
goed op deze onderstam thuis gevoelen. Op het moerbed is dit type lastig.
Hij wortelt vrij slecht en de groei is dan gering. Men moet hem feitelijk
altijd na het aanaarden eerst een jaar verplanten om een goede groei en
beworteling t e krijgen. Bovendien is deze onderstam spoedig „droog",
zodat men type IV precies op het juiste tijdstip moet oculeren.
T y p e V. Doucin Amélioré.
De groeikracht v a n dit type is matig. Volgens de Engelse ervaringen
zijn debomen op dit type nietzovruchtbaar als opII enhebben erveel last
van „randjesziekte". Daarom is dit t y p e in ons land betrekkelijk weinig
verspreid. H e t heeft dan ook niet veel zin onderstam type V te gebruiken
als er twee betere (II en IV) zijn. Echter moet worden opgemerkt, dat
één boomkweker in ons land altijd graag t y p e V gebruikt en d a t zijn
bomen goede resultaten opleveren.
T y p e V I . River's Nonsuch Paradise.
Krachtige groei. Volgens Engelse ervaringen in de vruchtbaarheid
op jongere leeftijd zeer gering. Ook zou het slecht groeien bij droogte.
Daarom is dit type in ons land vrijwel niet in gebruik.
T y p e V I I . Niet benaamd.
De groei is vojgens Engelse ervaringen zeker in de jeugd tamelijk
krachtig. Op Zeelands Proeftuin groeien de bomen op deze variëteit
echter zwak. De groeikracht ligt daar tussen I X en II in. De vruchtbaarheid is zeer goed.
Dit t y p e wordt in ons land nog niet gebruikt. De grote vruchtbaarheid,
die ook uit de resultaten op Zeelands Proeftuin blijkt, doet het ons voorkomen, d a t a a n t y p e VII meer aandacht behoort t e worden besteed. Dit
geschiedt reeds in Engeland, waar men de ervaring opdeed, dat het
resistent is tegen het optreden v a n Bact. tumifaciens (wortelknobbel).
Op het moerbed zijn de groei en de beworteling goed. Ongeënt uitgeplant
is de groei vrij krachtig. Het is vroeg vruchtbaar en brengt een niet
onsmakelijke, zoete appel voort.
T y p e V I I I . Franse Paradijs.
Zeer zwakke groeikracht. Moeilijke beworteling op het moerbed.
Volgens Engelse ervaringen geeft de onderstam aanleiding tot de ontwikkeling v a n schurft, kanker en meeldauw op de ent. W o r d t in verband
hiermede in ons land niet gebruikt.
T y p e I X . Gele Metzer Paradijs of Paradise Jaune de Metz.
Is de vroegst vruchtbare van de 19 typen. Geeft aan de ent een vroege
en grote vruchtbaar-heid. De groeikracht is gering. Men moet de bomen
zeer veel snoeien om er groei in te houden. De beworteling is wel goed,
maar de wortels zijn buitengewoon bros, zodat de boom bij storm zeer
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gemakkelijk omwaait. Men moet hem dus zeer stevig vastzetten met een
paal. Op zware gronden heeft de boom dikwijls veel last van kanker. Ook
worden niet zelden de vruchten t e groot op t y p e I X en kunnen zonnebrand en kurkstip vertonen. Hazen en muizen vertonen een kennelijke
voorkeur voor type I X .
Opgemerkt dient te worden, dat type I X véél beter voldoet als het
geënt is met een lid van de Cox's familie. Ook J o n a t h a n en Transparente de Croncels doen het goed op t y p e I X . Goudreinette daarentegen
voldoet op type I X over het algemeen slecht, niet alleen dat de vruchten
te groot worden, holle klokhuizen en zonnebrand krijgen, maar ook valt
de vruchtbaarheid wel eens tegen.
Bomen op type I X stellen de volgende eisen:
een prima grond, waarin ontwatering, doorlatendheid, structuur en
voedselgehalte in orde zijn.
liefst veredeld met een lid der Cox's familie.
een prima cultuur.
Bij het voldoen aan deze eisen kunnen ze een zeer goede uitkomst
opleveren ; bij onvoldoende verzorging krijgt men echter minder goede
resultaten.
De groei, vooral van Goudreinette op type I X , is zeer vlak, er worden
platte, brede bomen gevormd, zeer in tegenstelling met de groei op
andere typen, b.v. op type I.
Op het moerbed is de groei van t y p e I X gering en is de beworteling
slecht.
T y p e X. Niet benaamd.
Is steeds gemakkelijk te herkennen a a n de gegolfde bladrand. Dit
onderstamtype geeft een vrij krachtige groei, ongeveer even sterk als I.
Beworteling en verankering zijn goed. Vruchtbaarheid op jonge leeftijd
zeer gering, later goed. I n onsland is m e t t y p e X op de fruitteeltbedrijven
nog geen ervaring opgedaan.
T y p e X I . Niet benaamd.
Met andere nummers boven X geeft deze een krachtige groei,
ongeveer even sterk als t y p e I. De vruchtbaarheid op jonge leeftijd is
matig. De ervaringen op Zeelands proeftuin hebben uitgewezen, d a t
t y p e X I vooral zeer geschikt is voor Cox's Orange Pippin.
De ervaringen op practische bedrijven in ons land zijn nog niet zo
groot. Volgens de rassenlijst is type X I zeer vatbaar voor wortelknobbel
en bloedluis, doch deze vatbaarheid loopt op verschillende gronden
zeer uiteen. Voor de boomkweker is dit een zeer goed t y p e . Groei en
beworteling op het moerbed zijn uitstekend.
T y p e X I I . Niet benaamd.
Vertoont een bijzonder sterke groei. Is in de jeugd bijzonder onvruchtbaar. De ervaringen in ons land zijn nog niet zo oud, dat we kunnen
uitmaken of de vruchtbaarheid op de latere leeftijd goed is. Het komt
vrijwel in de fruitbedrijven nog niet voor. Is lastig in de boomkwekerij.
Recente proeven op de proeftuin te Breedenbroek hebben evenwel
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geleerd, dat op zandgrond en geënt met een zwakke groeier (Early
Victoria) de opbrengst beter was dan v a n alle andere typen, vermoedelijk
omdat de omvang en hoogte van de bomen op d a t type het grootst was.
T y p e X I I I . Niet benaamd.
De groeikracht houdt het midden tussen I en X I I . De vruchtbaarheid
op jonge leeftijd is gering, wordt later echter beter.
Dit onderstamtype is zeer gemakkelijk in de boomkwekerij. Het geeft
op het moerbed veel krachtige afleggers, die steeds zeer goed wortelen.
Daardoor wordt dit t y p e veel gebruikt. Wel rijpt het hout wat laat af
en neemt m e n grote vatbaarheid voor bloedluis waar.
T y p e X I V . Niet benaamd.
Groeikracht ongeveer even sterk als I. Late vruchtbaarheid. Weinig
gegevens. Wordt in ons land niet gebruikt.
T y p e X V . Niet benaamd.
Ook deze onderstam komt in ons land practisch niet voor, zodat geen
gegevens beschikbaar zijn. Ze vertoont een krachtige groei, doch een
nadeel is, dat de enten er moeilijk op aanslaan.
T y p e X V I . Ketziner Ideal.
Deze onderstam vertoont een zeer krachtige groei doch veroorzaakt
desniettegenstaande een betrekkelijk vroege vruchtbaarheid. Hierom
wordt ze algemeen gebruikt en aanbevolen ter vervanging van de zaailing. Immers, op XVI veredeld mag men een gelijkmatiger groei van de
aanplant verwachten dan op zaailing. Type XVI wordt veel gebruikt als
onderstam voor hoogstammen. Het verdient dan aanbeveling onder t e
veredelen.
Bomen op t y p e X V I maken ongeveer evenveel omvang als op zaailing
en moeten op zware gronden, geënt met een sterke groeier, bijv.
Goudreinette, op ongeveer 12 meter afstand worden geplant.
Op het moerbed voldoet dit t y p e matig. De scheutgroei en het aantal
afleggers is voldoende, doch de beworteling is slechts matig.
Type XVII.
Dit t y p e kan morphologisch niet van t y p e V worden onderscheiden.
Of er ook verschil is, wat betreft de invloed v a n de ent, k a n niet worden
medegedeeld, daar hierover nog te weinig ervaringen bestaan.
Type XVIII.
W o r d t niet gebruikt. Weinig gegevens.' Forse groei.
Type XIX.
Zwakke groei. Niet gebruikt.
Samenvattende komen we dus t o t de conclusie, d a t de invloed van de
appelonderstammen op de variëteit v a n velerlei aard is. I n de eerste
plaats beïnvloedt de onderstam de groeikracht en de vruchtbaarheid. E n
wel in deze zin, dat over het algemeen een grote groeikracht samengaat
met een late vruchtbaarheid en een zwakke groei m e t vroege vruchtbaarheid.
Natuurlijk speelt in dit opzicht niet alleen de onderstam een rol, doch

508
ook de entvariëteit. Manks Codlin op type XVI geënt, k a n men zelfs
gerust op 3 à 4 meter in het vierkant planten. De vruchtbaarheid
v a n de variëteit is zo groot en de groeikracht zo gering, d a t de boom,
geënt op een sterk groeiende onderstam nog slechts geringe omvang
krijgt. H e t is gebleken, dat de entvariëteit ook een belangrijke invloed
uitoefent op de hoedanigheid, grootte en diepte van het wortelgestel
van de onderstam. Bepaalde entvariëteiten geven een oppervlakkig
wortelgestel, andere een diepgaand. Bij peren zagen wij daarvan een
sprekend voorbeeld en zullen nog gelegenheid hebben hierop nader terug
te komen. Dat hiervan niet meer bekend is, vindt zijn oorzaak in het feit,
dat de gehele studie van de appelonderstammen nog niet oud is (HATTON
publiceerde zijn eerste resultaten in 1917, zie literatuurlijst) en in de
tweede plaats om het feit dat de wortels in de grond zitten en wij derhalve
zo bitter weinig zien van wat er gebeurt. Intussen heeft niet alleen de
onderstam invloed op de ent en omgekeerd de ent op de onderstam, de
(eventuele) tussenstam laat zijn invloed op beide gelden. In hoofdstuk I
is dit uitvoerig uiteengezet.
Voorts moeten we er aan denken, dat enkele onderstammen een
afwijking te zien geven op de algemene regel, zo bijv. type IV, die een
zeer vroege vruchtbaarheid p a a r t aan een zeer behoorlijke groeikracht
en type X V I , die ondanks een zeer sterke groei een behoorlijke vroege
vruchtbaarheid vertoont.
Tenslotte moeten wij de aandacht er op vestigen, d a t de invloed v a n
een bepaalde onderstam niet voor alle variëteiten gelijk is. Type I X k a n
op goede grond en bij goede verzorging zeer goede resultaten geven als
het geënt is m e t Cox's Orange Pippin of een lid v a n de Cox's familie,
doch geënt met de Goudreinette (Schone van Boskoop) geeft het in
bepaalde streken teleurstelling. De Goudreinette voldeed op Zeelands
Proeftuin zeer goed op t y p e I. Er zijn aanwijzingen dat Cox's Orange
Pippin op t y p e X I veel beter voldeed. De Yellow Transparent, van zichzelf toch een zwakke groeier, groeit veredeld op t y p e I X behoorlijk.
Opmerkelijk is, dat de vruchten van deze variëteit op type I X zeker
14 dagen eerder rijpen dan op andere onderstammen veredeld.
De onderstam heeft ook een grote invloed op de hoedanigheid van
boom en vrucht van de entvariëteit. Vooral ten opzichte van de aantasting van ziekten komt dit duidelijk naar voren. Type V geeft gemakkelijk verschijnselen v a n randjesziekte in het blad, t y p e I X verhoogt d e
vatbaarheid voor kanker en kurkstip, type V I I I zou aan de ent een
vatbaarheid voor schurft en meeldauw induceren, type XVI zou volgens
Duitse gegevens de boom zwakker maken tegen wintervorst, enz., enz.
Behalve omtrent de invloed van de onderstam op de ent die, zoals wij
zagen van samengestelde aard is, moeten wij ook nog enkele algemene
opmerkingen maken die m e t het gebruik in verband staan.
Zo wordt steeds gesproken over groeikracht en vruchtbaarheid per
boom. Ook in Mededeling N°. 29 van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst.
We moeten echter oppassen, dat we de opbrengst per ha hierbij niet uit
het oog verliezen. Rekenen we voor Cox's Orange Pippin op t y p e I X
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op een plantafstand van 3 meter en op type XVI van 6 meter dan is de
oppervlakte die een boom op type I X inneemt 9 m 2 en op t y p e X V I
36 m 2 . Per ha gaan er dus 1100 struiken op t y p e I X tegen ongeveer 275
v a n d e z e s t r u i k e n o p t y p e X V I . Ookisde opbrengst in de eerste jaren n a het
planten, zoals we die krijgen v a n een boom op een zwakgroeiende onderstam, van veel betekenis. Immers, tot het tijdstip dat een boomgaard of
fruittuin vruchten geeft, moeten de jaarlijkse onkosten bij de aanlegkosten worden opgeteld om het feitelijke stichtingskapitaal t e kunnen
berekenen, nog afgezien van de samengestelde interest die niet mag
worden verwaarloosd (zie nader onder economische gegevens). Draagt
nu de aanplant vroeg dan houdt de investering van kapitaal, vroeg op
en zal dus het stichtingskapitaal kleiner zijn dan bij een late dracht,
zoals bomen geënt op een sterk groeiend onderstamtype of op zaailing te
zien geven.
Men kan zich afvragen waarom dan niet alle bomen op zwakgroeiende
onderstammen worden veredeld, doch als regel een blijver- en wijkersysteem wordt toegepast. Een antwoord is, dat de blijvers, geënt op
sterke onderstam, groter worden en ook meer hoogte verkrijgen, zodat
de totale boominhoud groter wordt en dus per oppervlakte-eenheid later
meer k a n worden geoogst. Toch gaan de moderne aanplantingen meer en
meer in de richting van het planten van kleine vormen. Men is begonnen
m e t hoogstammen, t h a n s plant men algemeen struiken en de intensiefste
bedrijven planten bomen op steeds zwakkere onderstammen. Er kunnen
zich echter omstandigheden voordoen, dat wel degelijk nog de voorkeur
aan sterke onderstammen moet worden gegeven.
Natuurlijk is ook de beworteling als volwassen boom een belangrijke zaak.
Bomen veredeld op t y p e IV en I X moeten een stevige paal hebben,
anders waaien zij om. Toch mag men niet zeggen: hoe zwakker de
onderstam, hoe ondieper het wortelgestel. In Engeland wortelde type I X
het diepst van alle onderstammen.
Voorts k a n men opmerken, d a t de onderstammen verschillende eisen
stellen aan degrond. Type I X stelt de hoogste eisen aan de doorlatendheid,
ontwatering, voedingstoestand, enz. van de grond. I n de gegeven volgorde stellen IV, II en I telkens geringere eisen.
Voor hen die gaarne in schema's denken, geven wij hier een schema
van de plantafstanden die nodig zijn bij de verschillende appelvariëteiten
veredeld op de verschillende onderstammen. Men bedenke echter, dat
het schema alle fouten heeft die schema's eigen zijn: de Bramley's
Seedling heeft b.v. aan de grootste ruimte nauwelijks genoeg, terwijl de
Manks Codlin nog meer dan voldoende ruimte heeft bij de kleinst genoemde plantafstand.
Voorts geven wij de plantafstand iets aan de ruime k a n t op met het
oog op de Betuwse gronden, waar de bomen vaak flink uitgroeien en
omdat de schrijver een voorstander is van een wat ruimere beplanting.
Voor Zeeland k a n waarschijnlijk van alle afstanden rustig 1 tot zelfs
2 meter worden afgetrokken.
Wij moeten voor dit schema de appelvariëteiten indelen in sterk-
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groeiende: bijv. Bramley's Seedling, Goudreinette, Transparente deCroncels; matig groeiende: bijv. Cox's Orange Pippin, J o n a t h a n en zwakgroeiende variëteiten: bijv. Yellow Transparent, Manks Codlin en
Zigeunerin. Ook de onderstammen kan men indelen in verschillende
groepen. De volgorde naar groeikracht zal ongeveer zijn:

XVI, XIII, XII —XI, X, I —V, II, IV— VII, IX,

VIII.

Daar de onderstammen, geënt met verschillende variëteiten, verschillende resultaten geven, staat deze volgorde echter niet onherroepelijk
vast. Daarom kon ook nimmer gevolg gegeven worden aan de voorstellen
die men van tijd t o t tijd in de Duitse literatuur aantreft en die willen
komen tot een systeem waarvan bijv. type II de zwakst groeiende is,
I iets sterker, enz., t o t d a t XVI de sterkste is. Bovendien heeft dit voorstel het nadeel dat eventueel nieuw te vinden waardevolle onderstammen
in het oude schema moeten worden geperst, terwijl ze nu gewoon een
hoger nummer kunnen krijgen.
Wij komen dan tot het volgende schema.
TABEL VII
AFSTAND IN M E T E R S

onderstammen
appelvariëteiten
zwakgroeiend
matiggroeiend
sterkgroeiend

zeer zwak

3
4

zwak
3
4
6

,.
matig& 1

, ,
sterk

zeer sterk
,
... .
|(o.a. zaailing)

'4 1

5

5—6
7—8

5
8

7
! ii—13

12—14

Bij het lezen van de tabel bedenke men, dat de zwakkere typen, bijv.
I X , veel als onderstam voor wijker worden gebruikt en dat men op een
perceel 3 X meer wijkers dan blijvers plant.
3. E i s e n d i e d e a p p e l s s t e l l e n a a n d e g r o n d e n z i e k t e n w e l k e
optreden indien hieraan geen a a n d a c h t wordt besteed
Over dit onderwerp kunnen wij kort zijn, omdat een apart hoofdstuk
hieraan is gewijd. Wij merken echter op, dat appels vrij hoge eisen stellen
aan de grond, w a t betreft de ligging boven het grondwater, de structuur
en de doorlatendheid. Onmiddellijk moet hieraan echter worden toegevoegd, dat er een buitengewoon groot verschil is tussen de variëteiten.
Bramley's Seedling groeit zeer goed op zware grond, Goudreinette ook,
als de grond goed ontwaterd is, terwijl men bijv. Yellow Transparent op
zware grond liever niet zou planten. Dat ook de onderstammen in deze
een belangrijke rol spelen en d a t de ene onderstam hogere eisen stelt a a n
de grond dan de andere is reeds behandeld.
Onder de ziekten, die optreden indien hieraan geen aandacht wordt
besteed, is'kanker de belangrijkste, doch op zware, n a t t e gronden hebben
de bomen ook veel te lijden van de schürftziekte, meer dan op hoge en
droge gronden.
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W a t betreft de voedingstoestand wordt opgemerkt, dat gebleken is,
dat kalk- en kalirijke grond minder kankerige bomen geeft dan gronden
die kalk- en kali-arm zijn. De groei en vruchtbaarheid neemt bij goede
voedingstoestand van de grond sterk toe.
Wortelknobbel vertoont zich het liefst op lichte gronden. Op zeer
zware gronden heeft men van deze ziekte geen last.
4. De V a r i ë t e i t e n k e u z e
Één van de moeilijkste handelingen van de fruitteelt is de keuze der
variëteiten. Dit komt omdat men alles tegelijk wil hebben en daarom
teveel van één variëteit eist. Nemen wij als voorbeeld de Goudreinette.
Deze appel bezit vele goede eigenschappen, zoals een grote gebruikstijd
(November—Maart), zij is geschikt, zowel voor hand- als voor moesappel,
heeft een uitstekende smaak, bevat, tamelijk veel ascorbinezuur, is
tamelijk goed houdbaar, bij het publiek bekend, door de handel gewaardeerd en wordt dus goed betaald. Verder is zij goed t e vervoeren en bezit
misschien nog wel meer uitmuntende eigenschappen. Wij zouden dus
zeggen: deze variëteit is vrijwel ideaal. Maar men k a n ook nog een hele
reeks van eigenschappen noemen die ook nog wel gewenst zouden zijn,
bijv. langere houdbaarheid, soms meer kleur, iets kleinere vruchten.
Verder heeft de boom nog tal van slechte eigenschappen als vatbaarheid
voor kanker, last van schurft, tamelijke gevoeligheid voor bespuitingen,
terwijl als er meeldauw is, de Goudreinette er ook last van heeft; ze k a n
kurkstip hebben, is vatbaar voor loodglans, de vruchten krijgen last v a n
scald en dan, wat wel zeer erg is, de vruchtbaarheid laat heel vaak t e
wensen over.
Het valt natuurlijk niet mee om alle eisen, die de kweker stelt, in één
variëteit te verenigen en daarom wordt ook steeds nog gezocht naar
andere en nog betere variëteiten dan de bestaande. Vooral naar appels
die zeer lang bewaard kunnen worden, bestaat een grote vraag, vandaar
bijv. de grote opgang die de J o n a t h a n gemaakt heeft en de proeven die
men met Winston en Golden Delicious neemt.
Wij zoeken dus nog steeds naar betere variëteiten en hebben daarom
de laatste tijd verscheidene nieuwe variëteiten uit het buitenland, in het
bijzonder uit Engeland, ingevoerd. Wij hoeven maar te denken a a n
J o n a t h a n , Winston, Ellison's Orange, Allington Pippin, Laxton's Superb,
J a m e s Grieve, enz., enz.
Nieuwe Nederlandse aanwinsten zijn er na de werkzaamheid der
Lunterse zaailing-vereniging weinig meer verkregen. Wij kunnen noemen
de Lombarts Calville, die de fa. LOMBARTS te Zundert in de handel bracht,
Anna Boelens, die op het bedrijf van de heer G. A. VAN ROSSUM werd
gewonnen, Dekkers Glorie, gewonnen te Blokker in 1930, Schellinkhouter, gewonnen door de heer J. MAARSE te Schellinkhout, Dokkumer
Nije, Pater van den Elzen, Present van Holland en Schone van Iephof,
doch er bestaat nog weinig of zelfs bijna helemaal geen ervaring
omtrent de waarde dezer variëteiten.
Wellicht dat de pogingen die de Nederlandse Fruittelers Organisatie
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aanwendt om de vruchten te laten keuren en het Kwekersbesluit 1941
aanleiding zullen geven tot het winnen v a n nieuwe variëteiten. Immers,
daardoor k a n worden vastgelegd wie de eigenaar is v a n een bepaald ras
en bij de keuring door de N.A.K.B., die verplicht is geworden, k a n voor
elk nieuw ras een heffing worden geheven, die de eigenaar ten goede komt.
De Vijfde Beschrijvende Rassenlijst voor Fruit (1943) verdeelt de
variëteiten der verschillende vruchtsoorten in A. algemeen aanbevolen
variëteiten, B. variëteiten die plaatselijk aanbeveling verdienen of die
alleen in bijzondere omstandigheden (bijzondere bekwaamheid of ervaring van de telers) goede resultaten geven, C. is de lijst der nieuwe en
weinig bekende variëteiten, D. is de lijst der onbruikbare rassen. Nederland wordt in die rassenlijst verdeeld in 6 klimaatsgebieden en van elk
der opgesomde variëteiten wordt aangegeven in welk district ze k a n
worden aanbevolen.
Wij volgen hier deze indeling niet, enerzijds, omdat men t e allen tijde
de rassenlijst k a n raadplegen, anderzijds, omdat het ons wil voorkomen,
d a t het zijn nut heeft in een leerboek slechts die variëteiten te behandelen,
die op het moment van het verschijnen van het boek door de boomkwekers veel worden afgeleverd.
Wij zullen dus in de eerste plaats die variëteiten bespreken welke bij de
zomerkeuring 1943 van de N.A.K.B. het meest werden aangetroffen. Dat
wil niet zeggen, dat deze appelvariëteiten het meest aanbevelenswaardig
zijn en dat gebleken is, dat de hierbij genoemde onderstammen het best
voldoen.
Naar volgorde van het veelvuldigst voorkomen bij de zomerkeuringen
v a n de N.A.K.B. vermelden wij de volgende variëteiten:
1. Cox's Orange Pippin
9. Manks Codlin
2. Goudreinette ( = Schone van
10. Sterappel
Boskoop)
11. Groninger Kroon
3. J o n a t h a n
12. J a m e s Grieve
4. Laxton's Superb
13. Early Victoria
5. Notarisappel
14. Ellison's Orange
6. Transparante de Croncels
15. Bramley's Seedling
7. Yellow Transparent
16. Glorie v a n Holland
8. Zigeunerin
17. Princesse Noble
Daarnaast behandelen wij e*enaantal variëteiten waarvan in Nederland
nog zoveel bomen aanwezig zijn, d a t wij deze niet kunnen overslaan bij
de bespreking, al worden ze dan niet of slechts weinig meer aangeplant.
Ook worden onder dit hoofd enkele variëteiten opgenomen die plaatselijk
betekenis hebben. Het zijn de variëteiten:
1. Brabantse Bellefleur
6. Bloeméezoet
2. Franse Zure
7. K o n i n g s z u u r = Engelse Bellefleur
3. Keulemans
8. Present v a n Engeland
4. Eisdener Klumpke (Grons9. Lemoenappel
velder Klumpke)
10. Perzikrode Zomerappel
5. Ossenkop
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Voorts noemen wij nog enkele appels die de laatste jaren veel opgang
maken en om die reden niet onbesproken kunnen blijven. Wij hebben ons
echter in dit opzicht streng beperkt. H e t zijn de variëteiten:
i. Schellinkhout
2. Golden Delicious
3. Winston (foutief: Wintercheer)
Tenslotte moeten nog enkele zoete appels worden vermeld. Onder de
genoemde variëteiten komt als enige zoete appel de Zoete Bloemée voor.
Het is merkwaardig, dat er bijna geen zoete appels meer worden aangeplant. In Eist waren van de 32371 in de laatste 5 jaar geplante appelbomen er slechts 294 zoet, waarvan 84 Zoete Ermgaarde en 68 Campagner
.Zoet. Wij willen van de zoete appels ook deze twee variëteiten behandelen.
Wanneer men een variëteitenkeuze doet, moet men op verschillende
dingen letten, zo op:
de grond, waaraan ook een apart hoofdstuk werd gewijd;
de moeilijkheid van het kweken. I n de moderne fruitaanplantingen,
waaraan goede cultuurzorgen worden besteed, zullen variëteiten als
Cox's Orange Pippin, J a m e s Grieve e.d.m. goed voldoen, doch wij
zouden deze variëteiten niet gaarne aanbevelen voor een boerenboomgaard;
de bewaarbaarheid. Van Zomervariëteiten zal de m a r k t eerder
overvoerd zijn dan v a n bewaarfruit, daarom zal het voorlopig aanbeveling verdienen dit laatste het meest aan te planten;
de afzetmogelijkheid. Zo is bijv. de kwaliteit v a n een appel als
K o n i n g s z u u r = Engelse Belief!eur niet al t e best, maar zij wordt in het
midden v a n ons land toch regelmatig gevraagd voor export naar
Duitsland en brengt ook een goede prijs op;
de bekendheid van het publiek met bepaalde variëteiten. Hiermede
houdt verband de binnenlandse afzetmogelijkheid.
Thans volgt de bespreking v a n de bovengenoemde variëteiten in
alphabetische volgorde 1 .
1
De termen variëteit en ras worden in de moderne Nederlandse fruitteeltliteratuur afwisselend gebruikt. Wel tracht men het woord „ras" meer ingang te doen
vinden, maar „in de praktijk" blijft men bewust en onbewust de term variëteit
bezigen en mijns inziens terecht. Onder ,.variëteit" moet men immers volgens
de gangbare botanische opvatting verstaan „een individu dat zich van een
ander individu onderscheidt, door slechts een gering aantal vererfbare kenmerken". Van elkaar afwijkende variëteiten kunnen dan te zamen een ras vormen.
Zoo spreekt men van een land,,ras" en verstaat daaronder een cultuurpopulatie,
samengesteld uit verschillende typen; welke variëteiten zijn. Zoo zijn b.v. de
Grijze Goud Reinette, de Rode Goud Reinette enz. variëteiten en moet de niet
geselecteerde massa van de Goud Reinette als een populatie = ras beschouwd worden. In een dergelijke massa schuilen diverse variëteiten; zooals bij een onderzoek aan het laboratorium voor tuinbouwplantenteelt duidelijk bleek. Daarom
is het niet geoorloofd om een enkel individu uit die massa een ras te noemen.
Een individu, waar men meestal mede te maken heeft, als onderdeel van de
massa, is een variëteit — benaamd of niet benaamd.
Dat in het fruitteeltboek de termen ras en variëteit door elkaar gebruikt
worden voor hetzelfde begrip, moet men zien als een tegemoetkoming aan de

Sprenger, Fruitteelt.
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Bloeméezoet
De boom wordt tamelijk groot en is vruchtbaar, doch niet op jonge
leeftijd en heeft dikwijls beurtjaren. Hij vormt hangende t a k k e n . De
variëteit is over het algemeen gezond. Zo heeft zij weinig last v a n schurft.
Dit is gelukkig, want zij is gevoelig voor bespuitingen.
De vrucht is middelmatig groot, ongeveer rond, regelmatig, zeer zacht
vlezig, groen met fraaie, rode streping. De rijptijd en gebruikstijd valt
in September; in het koelhuis is zij slechts enkele weken houdbaar.
De Zoete Bloemée k a n op klei- en zandgronden aangeplant worden.
Merkwaardig is, dat deze appel slechts een zeer klein verspreidingsgebied
heeft met Ingen (gem. Lienden) als centrum.
Alhoewel de vrucht zoet is, is de zoete smaak niet sterk geprononceerd;
men zou zelfs kunnen zeggen, dat de variëteit fris zoet is. De vrucht kan
heel goed voor de tafel worden gebruikt.
Nadelen zijn de vroege rijptijd, de geringe houdbaarheid en het
optreden v a n beurtjaren.
B r a b a n t s e Bellefleur
In 1940 bestond 30.2 % van de veilingaanvoer aan appels uit Goudreinette en 23.2 % nog uit Brabantse Bellefleur. Men onderschatte dus de
waarde van deze laatstgenoemde variëteit niet.
De groei is aanvankelijk vrij sterk en de vruchtbaarheid is laat, doch
is dan bevredigend behoudens beurtjaren. De boom is echter in midden
Nederland over het algemeen ziekelijk. Hij vertoont zeer veel kanker,
wellicht in verband met de vorstschade in strenge winters. Het is niet
onmogelijk, dat deze variëteit niet tegen de bespuiting met vruchtboomcarbolineum kan. Opgemerkt moet worden, dat de bomen op andere
plaatsen, bijv. op verschillende plaatsen in Maas en Waal, Noord-Brabant
of Limburg, nog goed voldoen, hoewel het optreden van beurtjaren toch
een nadeel betekent.
De vrucht is klein tot middelmatig groot, wat onregelmatig rond.
gewoonte van de tegenwoordige tijd, dus als compromis. Het gebruik van de
term soort (tuinsoort) waar variëteit bedoeld wordt, moet afgeleerd worden.
Wij bezigen een enkele maal de term ras in de betekenis van populatie, maar
dit wordt dan speciaal aangeduid.
Omtrent de regels der terminologie verwijs ik naar een artikel van de heer
W. van Dijk „Terminologie en nomenclatuur van categorieën van sierplanten"..
15e Jaarboek der Nederlandsche Dendrologische vereeniging 1947. De heer van
Dijk deelt het volgende mede:
„Een cultuurvariëteit of verscheidenheid is de totaliteit van individuen van
cultuurplanten welker onderlinge gelijkenis in voor de praktijk essentieële kenmerken van dien aard is, dat zij in de praktijk in ieder opzicht als één zaak
wordt beschouwd en behandeld.
Men kan de volgende soorten van cultuurnormen onderscheiden
a. entbastaarden;
b. (cultuur) hybriden;
c. (cultuur) variëteiten. . . . Julianatarwe, Zegehaver, de aardappel
„Rode Star" enz.
Een (cultuur) ras is een verzameling van tot één soort behoorende cultuunvariëteiten of van cultuurhybriden, ten aanzien van welke reeds in de praktijk
de wenselijkheid voordoet deze onder één naam te kunnen samenvatten en
aanduiden, onverschillig of de samenvattende cultuurnormen al dan wel afzonderlijk onderscheiden en benaamd plegen te worden" — met welke definitie ik
volkomen accoord ga. Spr.
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Geel m e t fraaie blos. Vast vlees, licht zuur, goede tafelappel. De goede
houdbaarheid is een van de grootste deugden. De appel k a n in een goede
bergplaats gemakkelijk tot half of eind April bewaard worden. Wel gaat
de smaak bij langdurige bewaring achteruit. De indruk wordt gevestigd,
dat de Brabantse Bellefleur op w a t lichtere gronden het best voldoet.
H e t is jammer, dat deze goede appel, die ook uitstekend geschikt is
voor verwerking, op veel plaatsen zo slecht voldoet en d a t ze daarom
wordt gerooid of omgeënt. Op de kroon van Brabantse Bellefleur k a n
men uitstekend variëteiten met hangende takken enten, zoals bijv.
Eysdener Klumpke.
Bramley's Seedling
De var. vertoont een zeer sterke groeikracht en-vormt stevige takken,,
die breeduit groeien. Op latere leeftijd is de boom goed vruchtbaar en
gezond.
De vrucht is groot, onregelmatig, plat groengeel met w a t blos, vast,
zuur. I n goede fruitbewaarplaats is zij houdbaar t o t eind J a n u a r i , in ' t
koelhuis tot midden Maart, in 10 % koolzuurgas t o t begin J u n i . Is l a a t
in het seizoen als handappel bruikbaar. Overigens is het een goede moesappel.
Men k a n de variëteit aanbevelen om in struikvorm of als hoogstam
op klei en zand aan t e planten. H e t enige nadeel is de grote groeikracht,
waarom we de boom op sterke onderstam 12—14 m afstand moeten
geven. I n de meer moderne struikaanplantingen k a n ze dus moeilijk
gebruikt werden, daar ze ook op t y p e II nog zeer sterk groeit en dan
spoedig te veel ruimte inneemt.
Cox's O r a n g e P i p p i n
Dit is een boom m e t matige groeikracht en grote vruchtbaarheid.
Hij heeft last v a n verschillende ziekten, vooral van kanker en schurft,
terwijl soms ook monilia en kurkstip voorkomen. Is gevoelig voor bespuitingeh, zowel met Bord. p a p als m e t Cal. p a p .
De vrucht is matig tot klein, ongeveer rond, regelmatig, groen, later
geel m e t veel blos en wat roest. Houdbaar tot J a n u a r i . H e t is een bijzonder fijne handappel m e t aangenaam zure, aromatische smaak en
wordt daardoor steeds tegen hoge prijzen verkocht. Geschikt voor koelhuis. I n 5 % koolzuur is de bewaarbaarheid een maand langer.
De variëteit is slechts aan t e bevelen als struikvorm en moet alleen
door goede fruitkwekers gekweekt worden, daar de teelt hoge eisen stelt.
I n verband hiermede vrezen wij, d a t veel bomen die t h a n s allerwege,
zelfs op boerenbedrijven worden aangeplant, niet t o t hun recht zullen
komen. De variëteit voldoet overigens zowel op zand- als op kleigrond.
De meest gebruikte onderstammen zijn de typen I X en II, daarnaast
IV en X I . Ze wordt echter op alle onderstammen aangeplant. Er is een
kleine aanwijzing, d a t de Cox's Orange Pippin op type X I I I - s l e c h t
voldoet. Op type I X moet de Cox's sterk worden gesnoeid, anders krijgt
men kale takken en t e snelle uitputting.
Early Victoria
Deze vertoont een matige groeikracht en grote, tevens vroege vrucht-
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baarheid. De boom groeit tamelijk steil, althans in de jeugd en heeft
stevig, gezond hout. Ook weinig last v a n schurft.
De vrucht is matig groot, onregelmatig, tamelijk langwerpig, groengeel
en heeft vaak een overlangse lijn. De rijptijd is Augustus-September.
Wegens de zure smaak is zij ongeschikt als handappel en slechts matig als
keukenvrucht.
K a n heel geschikt als struik op sterke onderstam desnoods als hoogstam worden gebruikt en is bijzonder geschikt voor wijker op zand en
klei. De voordelen van deze variëteit zijn gelegen in de vroege rijptijd en
grote vruchtbaarheid.
Eisdener Klumpke
Heeft een vrij krachtige groei en sterk hangende t a k k e n . De vruchtbaarheid is vroeg en zeer voldoende
De vrucht is middelmatig tot groot, hoog met knobbel bij de steel.
De kleur is groen met veel rode streepjes (er bestaat een rode knopm u t a n t : Gronsvelder Klumpke). H e t vruchtvlees is stevig en lichtzuur.
Het is een goede moesappel en matig goede tafelappel, die t o t April
houdbaar is.
Komt alleen voor als hoogstam en is goed in een extensief bedrijf op
kleigrond. Uitstekend te gebruiken bij omenting.
Ellison's Orange
Deze variëteit heeft slechts een matige groeikracht en matige vruchtbaarheid. Is pas in 1911 in Engeland in de handel gebracht. Zij heeft vaak
kanker en kurkstip en ondervindt bij bespuiting met Cal. pap nogal last
v a n beschadiging.
De vrucht lijkt veel op Cox's Orange Pippin in vorm en grootte, doch
is meer goudgeel met w a t blos en strepen. De steel is lang. Rijptijd eind
September. Zij zou kunnen worden opgevat als een vroege Cox's Orange
Pippin. Heeft een zeer geprononceerde smaak, veel geparfumeerder dan
de vorige. Het publiek blijkt over het algemeen de smaak te waarderen.
In Zeeland, waar men echter nog slechts geringe ervaring heeft, is het
oordeel niet gunstig; in Limburg zelfs slecht.
Franse Zure
In 1940 was de aanvoer op de veilingen 6.9 % . Sterke groei, over het
algemeen slechte vruchtbaarheid, die echter bevorderd k a n worden door
sterke snoei. De boom heeft last v a n schurft en k a n veel hinder v a n bloedluis hebben. De vrucht is middelmatig tot groot, groen met fraai rode
blos, zeer vast en sterk zuur. Het is een goede moesappel, die houdbaar
is tot April.
W o r d t om zijn slechte dracht weinig of niet meer aangeplant. De kwaliteit is ook niet zo goed, dat men de aanplant sterk k a n aanbevelen. Komt
voornamelijk voor in Limburg, doch groeit ook elders goed op kleigrond.
Glorie van Holland
Heeft een matige groeikracht, tamelijk vroeg en zeer rijkdragend. Is
zeer geschikt voor zandgrond.
Vrucht middelmatig van grootte, rond, fraai wasgeel met zwakke blos,
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lichtzuur, zeer goed als handappel voor October-November. Houdbaarheid niet langer dan half, uiterlijk eind December.
De variëteit is alleen als struik geplant, de ervaring is ook nog wat kort.
Zij wordt het meest veredeld op zaailing en op t y p e I I . De betekenis v a n
deze variëteit ligt in haar grote productiviteit, terwijl de fraaie kleur en
de goede smaak eveneens een aanbeveling zijn.
Een nadeel is, d a t de appel t e kort houdbaar is en dat zij nogal last
v a n kanker heeft, vnl. op kleigrond. Sterke snoei en vruchtdunnen zijn
noodzakelijk, anders heeft deze variëteit last van beurtjaren.
Golden Delicious
De v a n nature sterke groei wordt door de grote vruchtbaarheid .
getemperd. Steile groei met veel slap vruchthout. De boom heeft zeer veel
last v a n schurft en moet dus regelmatig bespoten worden.
De vrucht is matig groot, hoog, iets spits, groen, later goudgeel. De
smaak is aangenaam zuur, w a t aromatisch. Buitengewoon lange steel.
Goede tafelappel, die in goede bewaarplaats tot April goed blijft. Gekoeld
en bij gas bewaard, duurt zij nog langer.
De ervaringen zijn nog t e kort#om een definitief oordeel uit t e spreken.
Enige reserve is daarom gewenst. H e t is n.1. gebleken, dat verscheidene
vruchten nooit rijp worden, nimmer de mooie goudgele kleur krijgen en
de goede smaak achterwege blijft. I n ieder geval moet men deze variëteit
laat plukken. De zeer grote schurftgevoeligh'eid is ook een bezwaar.
G o u d r e i n e t t e (Schone v a n Boskoop)
Deze sterkgroeiende appel is m e t recht een nationale appel geworden.
Ze werd reeds vóór 1800 aangeplant in Gelderland, Utrecht en Zeeland
onder de naam v a n Goudreinette en Reinette Monstrueuse, uit welke
iaatste naam min of meer valt af t e leiden, dat zij uit Frankrijk stamt. Op
sterke onderstam is de boom laat vruchtbaar en draagt dan nog vaak
niet overvloedig. Bovendien heeft hij neiging tot beurtjaren. Op
zwakkere onderstam treedt de vruchtbaarheid vroeger op en draagt de
boom ook regelmatiger. Voorts heeft hij matig veel last van kanker en
schurft; minder van meeldauw, loodglans en kurkstip. Is gevoelig
voor bespuitingen, zowel met Bord.- als met Cal. pap, doch niet zo
gevoelig als de Cox's Orange Pippin.
Van de [Goudreinette bestaan verschillende variëteiten, zodat een beschrijving v a n het uiterlijk der vrucht moeilijk te geven is. M e n k e n t h o g e
en platte, groene en meer gekleurde, gladde en ruwe typen. De kleur k a n
behalve een variëteitskenmerk ook een groeimodificatie zijn. Zo leveren de
grasboomgaarden sterker gekleurde appels d a n de aanplantingen waar
de grond zwart wordt gehouden. De kleur is tevens een rijpingskenmerk.
De vruchten kunnen in een goede bergruimte tot begin Maart bewaard
worden; bij koelhuisbewaring zijn ze t o t April houdbaar. I n het koelhuis
zijn de vruchten vatbaar voor scald en lage temperatuurbederf. Met gasbewaring zijn nog geen gunstige resultaten verkregen. H e t is een bijzonder
fijne handappel, vooral na J a n u a r i , mits de appels voldoende rijp zijn
geplukt. Voordien meestal scherp zuur.
De Goudreinette k a n als struik en als hoogstam worden gebruikt en
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zowel op klei als op zand, doch de indruk wordt gevestigd, d a t ze houdt
v a n een wat zware klei, mits goed ontwaterd. De cultuur is niet zo
gemakkelijk als vaak wordt gedacht, vooral om grote en regelmatige
oogsten t e verkrijgen, worden hoge eisen aan onderstam, bemesting,
ziektenbestrijding en snoei gesteld. Men snoeit deze variëteit meestal t e

F o t o 2. T a k van een hoogstam Goudreinettc.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb.,

V. en Voedselv.)

weinig. H e t gedrag v a n de Goudreinette is nukkig en dus zeer verschillend
onder verschillende omstandigheden.
De meest gebruikte onderstammen voor Goudreinette zijn: zaailing,
type I, II, IV, I X en X V I . Wij moeten echter opmerken, d a t de vrucht
op type I X zeer veel last heeft van kurkstip en vaak ook te groot voor de
handel wordt. Wij zouden deze variëteit het meest willen aanbevelen
op t y p e I I , IV of I, maar men denke daaraan, dat de boom op t y p e I
nog vrij groot wordt en niet vroeg draagt.
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Het grote voordeel van de Goudreinette is, dat, hoe langer zij bewaard
wordt, des te,lekkerder zij wordt, zulks in tegenstelling met vele andere
bewaarappels. Grote nevenvoordelen zijn: de buitengewone geschiktheid
voor moes en andere conserven, de bekendheid bij het publiek en de
vervoerbaarheid.
Groninger Kroon
Heeft tamelijk sterke groei en wordt op wild 8—10 m breed. Is vruchtbaar, doch heeft dikwijls beurtjaren. De boom k a n last hebben v a n
meeldauw en bloedluis en is gevoelig voor Cal. p a p .
De vrucht is middelmatig groot, iets kegelvormig, groengeel, later
roodgeel met blos en strepen, is lichtzuur, iets knappend en moet als
een goede handappel worden beschouwd, die houdbaar is tot Februari.
Is bijna alleen bekend als hoogstam en heeft dan wel eens last v a n
beurtjaren en in het draagjaar v a n t e kleine vruchten. Van dunnen in een
hoogstamboomgaard komt'als regel niet veel terecht, toch is het aan t e
bevelen. Op struik behoeven de bezwaren niet t e gelden, waarom de
rassenlijst deze variëteit nog altijd opneemt in de A-groep. Ter bevordering v a n de grootte v a n de vrucht verdient een ruime snoei aanbeveling.
J a m e s Grieve
Is in ons land nog niet lang bekend.
De groei is matig tot zwak, de variëteit behoort op sterke onderstammen t e worden veredeld. De vruchtbaarheid is zeer goed, de variëteit
voldoet uitstekend voor cordon. De boom is niet vrij van kanker en
schurft.
De vrucht is tamelijk groot, rond, iets kegelvormig, bleek geelachtig
met wat blos. Vruchtvlees zacht, smaak uitstekend. Moet begin September worden geplukt (druipt vrij sterk) en is eetrijp midden September.
K a n alleen als struik worden aanbevolen. Wordt in Zeeland gebruikt
als vervanger v a n Transparente de Croncels, die men te teer acht, doch
ook de J a m e s Grieve moet uiterst voorzichtig worden geplukt en vervoerd.
J onathan
Heeft een matige groeikracht met grote vruchtbaarheid. De boom
vormt slappe takken, waarom men gedurende lange tijd de vormsnoei
moet toepassen. Heeft betrekkelijk weinig last v a n ziekte, zoals schurft
en kanker, doch is wel gevoelig voor meeldauw en bloedluis.
De vrucht is klein tot middelmatig, hooggroen met blos, tamelijk vast,
lichtzuur, weinig smaak, tamelijk goede handappel. Men doet goed de
appel zeer lang t e laten hangen, wat kan geschieden, omdat ze weinig
druipt, ze kleurt dan prachtig rood. K a n in een goede bewaarschuur
worden bewaard tot midden April.
De variëteit verdient aanbeveling om zijn grote houdbaarheid en
vruchtbaarheid, doch de smaak laat wel wat te wensen over, vooral n a
J a n u a r i . Moet sterk gedund worden, daar de vruchten anders t e klein
blijven.
Struikvorm, omdat hoogstam t e weinig gedund zal worden en de eerste
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gesteltakken vaak t e slap groeien. Voldoet overigens goed bij om t e
enten bomen die een stevige kroon vormen, zoals bijv. Brabantse Bellefleur. Men zal de boom steeds veel moeten snoeien in verband met de
grootte van de vrucht.
De meest gebruikte onderstammen zijn: II, X I en zaailing. Groeit ook
op t y p e I X vrij goed en is dan geschikt voor het Cordon-systeem.
Keulemans
Sterke en steile groei, zeer goede vruchtbaarheid. De boom is gezond
en stelt weinig eisen.
Vrucht matig tot klein, groen, later geel (er bestaat een Rode Keulemans met veel blos), lichtzuur, zeer vast vlees, matige smaak, vooral als
ze wat klein is, wat nog wel eens voorkomt. Houdbaar tot midden Mei.
Dit is geen variëteit voor het intensieve bedrijf, maar vooral de rode
soort vindt om zijn grote vruchtbaarheid en geringe eisen die hij aan de
bodem en verzorging stelt veel aanhangers onder de boer-fruittelers.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat de smaak niet zo slecht is als wel
wordt beweerd.
De zeer grote houdbaarheid (de appels werden in Limburg wel als de
aardappels ingekuild) is ook een goede zijde v a n deze variëteit. Wij willen
de kwaliteit van deze appel niet roemen, maar moeten er opmerkzaam op
maken, dat deze appel voor een geringe prijs te telen is en dan nog
gemakkelijk tot laat in het voorjaar is te bewaren.
K o n i n g s z u u r = Engelse Bellefleur
Heeft slechts een matige groeikracht en groeit steil op, waardoor de
vruchtbaarheid vrij laat invalt. Bovendien heeft de variëteit last van
beurtjaren. Gezond, behoudens soms kanker. Schijnt gevoelig t e zijn voor
bespuiting met vruchtboomcarbolineum.
De vrucht is middelmatig tot groot, hoog, regelmatig gevormd,
grotendeels rood, zeer fraai. De smaak is slechts matig, n a I December
wat beter. W o r d t echter steeds veel omstreeks Kerstmis voor Duitsland
gevraagd, dikwijls tegen goede prijzen. Houdbaar tot begin Maart.
W o r d t voor export dan ook in de Betuwe nog regelmatig aangeplant,
mede om zijn regelmatig terugkerende vruchtbaarheid, al heeft de
variëteit dan ook veel last van beurtjaren.
De vraag is natuurlijk of bij overvloed van appels v a n betere kwaliteit
deze variëteit wel voldoende zal worden betaald.
Bij de vruchtboomtelling te Ingen was dit na de Goudreinette en
Bloemée de meest voorkomende variëteit en in de laatste 5 jaren n a de
Goudreinette de meest geplante variëteit.
Laxton's Superb
Groeikracht vrij sterk, vruchtbaar, doch dikwijls beurtjaren. Heeft
veel last van schurft en is gevoelig voor bespuitingen.
De vrucht lijkt veel op de Cox's Orange Pippin, doch is goed te kennen
aan de vlezige, verhoogde inplanting bij de steel en is groter van stuk.
De smaak is beduidend minder. De houdbaarheid is in sommige jaren
zeer goed en men k a n ze in een goede bewaarplaats goed houden tot
begin Februari.
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Struikvorm, desnoods hoogstam op zand en klei. Wij achten, behoudens sommige gevallen, weinig redenen aanwezig om deze variëteit
aan te bevelen. Ze heeft veel schurft en is gevoelig voor spuitbeschadiging
en randjesziekte. Ze stelt dus wel degelijk hoge eisen aan de teler en
daarom k a n diegene die succes met Laxton's Superb k a n hebben in vele
gevallen evengoed Cox's Orange Pippin telen, die beter van smaak is en
geen beurtjaren heeft.
De meest gebruikte onderstammen zijn: I X , II en zaailing. Ze wordt
in de laatste tijd het meest voor wijker gebruikt.
Lemoenappel
Vertoont zeer sterke groei op wild en is zeer laat vruchtbaar. Veel last
van kanker en schurft. Op klei is de vruchtbaarheid vaak gering, op zand
voldoet deze variëteit echter dikwijls goed.
De vrucht is groot, rond, groen, later geel met veel roest, geen blos,
aangenaam zuur. Zeer goede tafelappel, gelijkt veel op Goudreinette.
Houdbaar tot hal- of eind December.
W o r d t hoofdzakelijk op wild veredeld en als hoogstam opgekweekt.
Een nadeel is niet alleen de late en op klei geringe vruchtbaarheid, maar
ook het sterke druipen.
M a n k s Codlin
Is een zeer zwakke groeier. K a n op zaailing of XVI nog volstaan met
3 à 3e m. Buitengewoon vruchtbaar. De boom is zeer zwak groeiend en
heeft weinig last v a n ziekte, soms wat kanker of meeldauw. K a n sterk
door zaagwesp worden aangetast.
De vrucht is kegelvormig, iets hoog, geelgroen met bleke blos, vast,
zuur. Minder goede handappel voor September-October.
Kan alleen worden gebruikt als struik op zeer sterke onderstam, zowel
zand als klei. Is zeer geschikt als wijker door zijn kleine vorm en enorme
vruchtbaarheid. Moet in verband daarmede echter later krachtig worden
gesnoeid om de groei erin te houden. De kwaliteit van de appel is slechts
gering, de tijd waarin zij komt, is ook niet uitermate gunstig. Sommige
personen prefereren de Manks Codlin voor het maken Van appelbollen.
Notarisappel
Bezit een krachtige groei, is echter pas op latere leeftijd vruchtbaar.
Vormt een brede en opgaande kroon. De boom heeft last v a n kanker en
tamelijk veel van schurft.
De vrucht is hoog, tamelijk groot, groen, later geel, met weinig blos,
lichtzuur, smakelijk. Houdbaar tot J a n u a r i soms zelfs nog veel langer.
Een nadeel is, dat de vrucht veel last heeft van kurkstip, zij het in sommige jaren meer dan in andere en grote vruchten meer dan kleine. H e t
kan verband houden met de waterhuishouding van de grond.
K a n zowel op hoogstam als struik worden aanbevolen, doch om de
wat late dracht niet als wijker.
De meest gebruikte onderstam is dan ook de zaailing. Deze variëteit
wordt regelmatig aangeplant en heeft ook veel voordelen, de appel is
van goede kwaliteit, doch het optreden van kurkstip is een bezwaar.
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Ossenkop
In 1940 vormde zij 3.7 % van de veilingsaanvoer aan appels. De boom
is groot, met iets hangende takken, vroeg, regelmatig en goed vruchtbaar
en gezond.
Vrucht zeer groot, onregelmatig, iets plat groen met rode streping,
matig vast, zuur. Goede moesappel van September—Februari.
W o r d t alleen als hoogstam en voornamelijk in Limburg aangetroffen
en is geschikt voor het extensieve bedrijf op zand en klei. De vraag is
echter of hij daar op den duur k a n worden gehandhaafd, daar er wel
andere goede, houdbare moesappels zijn, bijv. Bramley's Seedling. H e t
sap k a n echter zeej goed voor het fabriceren van zoete most worden
gebruikt.
Perzikrode Zomerappel
De groei is over het algemeen tamelijk zwak, de boom vormt een
brede kroon, is zeer vroeg en rijkdragend, maar heeft last v a n schurft
en meeldauw, ook v a n zaagwesp en spint.
De vrucht is middelmatig groot, ongeveer rond, meestal geheel rood,
zacht zuur, los vlees, tafelappel begin Augustus. Is minder dan een week
houdbaar, wordt dan melig. Moet doorgeplukt worden, daar de vruchten
ongelijk rijp worden.
Moet als struik liefst op sterke onderstam worden geplant en k a n dan
op zand, zowel als op klei groeien.
Af te raden, omdat de,vrucht vaak melig is als ze bij de consument
komt.
In Zeeland en ook wel elders wordt deze variëteit gehandhaafd om zijn
rijke dracht en vroege rijptijd, doch in die tijd is ook de Yellow Transparent aan de markt, die dan meer aan te bevelen is.
Present van Engeland
De boom wordt matig groot en is zeer vroeg en rijk dragend. Eigenaardig slap hout, lastige groei voor de snoeier. Bij de opkweek snoeit men
zo weinig mogelijk en de takken moet men niet inkorten. De boom is
gezond, behoudens enige kanker.
Vrucht matig tot groot, hoog, kegelvormig, groen, later geel met
somtijds wat blos, zachtzuur, los van vlees, groot klokhuis, goede tafelappel. Houdbaarheid, mits niet te laat geplukt, tot begin Maart, doch
heeft soms veel last v a n neusrot.
Is aan te bevelen om op andere bomen om te enten, ook voor hoogstam op zand- en kleigrond. Minder geschikt voor struik door de eigenaardige groeiwijze.
Princesse Noble
Deboom is matig groot, vroeg vruchtbaar, maar misschien niet overrijk
dragend. De boom is gezond, doch vatbaar voor schurft.
De vrucht is matig groot, groengeel met strepen, hoog, vast v a n vlees,
later zacht, lichtzuur, buitengewoon fraaie handappel, die in een goede
bewaarplaats t o t begin Februari k a n worden bewaard.
K a n alleen op struik of op sterke onderstam worden aanbevolen.
Stelt vrij hoge eisen aan de teelt. Is reeds een zeer oude appel, die in de
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laatste jaren weer meer aandacht geniet om de zeer fijne smaak. Voldoet
ook als wijker in een moderne aanplant uitstekend. Wij kennen struiken
op t y p e I I die vanaf het jaar v a n planten regelmatig hebben gedragen.
K a n op alle gronden worden gekweekt.
Schellinkhout
Matige t o t flinke groeikracht. Boom vruchtbaar en gezond. De vrucht
is middelmatig t o t groot, hoog en breed, bleekgroen, voorzien van een
dunne, rode streping, vlees wit. Gebruikstijd September—November.
Licht zuur met aangenaam aroma dat aan Princesse Noble doet denken.
Deze, nog betrekkelijk nieuwe variëteit, is de laatste jaren in WestFriesland veel aangeplant en voldoet ook in Groningen goed. De gezondheid en vruchtbaarheid noden t o t aanplanten. De ervaring zal moeten
leren of deze aanvankelijk goede resultaten zullen beklijven en of de
appel ook in andere fruitgebieden in ons land zal voldoen.
S t e r a p p e l = P o m m e d e Cceur
Heeft flinke groeikracht, op latere leeftijd goed tot zeer goed dragend.
De boom is steil, doch de t a k k e n zakken later w a t door. De centrale as,
die men eerst handhaaft, k a n dan verwijderd worden. Is gezond, doch
eist doorlatende en liefst hooggelegen grond. De boom draagt slecht
zonder vreemd stuifmeel; er zijn slechts weinig goede bestuivers aan t e
wijzen, daarde bloei laat invalt. Men kieze dus als bestuivers late bloeiers.
De vrucht is middelmatig groot, rond, regelmatig, na enige bewaring
geheel rood, lichtzuur, knappend, v a n goede tot zeer goede smaak. Indien
niet wordt nagekleurd, is de houdbaarheid in een goede fruitbewaarplaats
tot midden J a n u a r i , in het koelhuis tot begin Maart. Indien nagekleurd
veel minder houdbaar, nauwelijks tot Kerstmis.
Er is alleen ervaring met Sterappel op hoogstam of struik op sterke
onderstam. K a n als zodanig worden aanbevolen, al is de boom niet op
jonge leeftijd vruchtbaar. De prachtige grote en kleurrijke vruchten
geven een gemakkelijke verkoopbaarheid. Men moet niet enten v a n de
gestreepte variëteit. Een nadeel is het sterke druipen der vruchten. Dit
k a n echter worden tegengegaan door. een bespuiting met groeistof.
T r a n s p a r e n t e de Croncels
Groeit krachtig en is op latere leeftijd goed dragend. De boom groeit
steil, heeft tamelijk veel last van kanker en schurft. Is gevoelig voor
bespuitingen.
De vrucht is middelmatig groot tot groot, regelmatig rond, bleekgeel
met goudgele zonzijde. Zeer weke vruchten, die daarom uiterst voorzichtig moeten worden behandeld. Ze kunnen haast niet vervoerd worden
zonder dat er kneuzing optreedt. De gebruikstijd is September/October.
De smaak is uitstekend: lichtzuur.
De variëteit k a n als struik of als hoogstam worden gebruikt en dan
niet als wijker. Neemt zowel genoegen met zand- als met kleigrond. De
meest gebruikte onderstam is de zaailing.
H e t is dus een variëteit die vruchtbaar is en, althans in d e BovenBetuwe weinig ziekten heeft. Ze heeft als nadeel, d a t ze verre van gemakkelijk in de cultuur en slecht t e vervoeren is.' Men t r a c h t deze
variëteit t e vervangen door J a m e s Grieve.
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In de Midden-Betuwe wordt deze appelvariëteit evenwel nog zeer
gewaardeerd.
W i n s t o n (foutief: Wintercheer)
Matige t o t sterke groeikracht. Boom vruchtbaar en gezond, in het
bijzonder weinig last van kanker.
De vrucht is ongeveer zo groot als de Cox's Orange Pippin en van
dezelfde vorm, doch minder gelijkmatig. De smaak is voortreffelijk,
vooral laat in de tijd. De vrucht duurt tot Mei.
Deze variëteit is in 1937 of 1938 uit Engeland ingevoerd en de meeste
ervaringen zijn opgedaan aan een 3-tal boompjes die op t y p e I X staan
uitgeplant op de Proeftuin t e Zaltbommel. H e t is dus zeer gevaarlijk op
deze ervaring een fruitcultuur op t e bouwen, maar de variëteit toont
tot nu toe weinig fouten. De enorme bewaarbaarheid, gezondheid en
goede smaak strekken t o t aanbeveling. De vrucht is wellicht iets t e klein
bij sterke dracht, dus dunnen.
Yellow Transparent
De groeikracht is matig, terwijl de bomen zeer vruchtbaar zijn. Steile
boom, veel kanker, doch weinig schurft.
De vrucht is middelmatig groot, iets hoog, regelmatig bleekgroen,
ietsknappend,,lichtzuur, tamelijk goede handappel. Rijptijd Juli—Augustus. Is dus de vroegste appel en zeker de vroegste handappel.
Kan als struikvorm worden aanbevolen om zijn" vroege rijptijd en
grote vruchtbaarheid. Een groot nadeel is de gevoeligheid voor kanker.
De vraag is of er een kankervrij ras bestaat.
De meest gebruikte onderstammen zijn zaailing en de sterke typen.
Volgens mondelinge mededeling van Ir Slits en ervaring opgedaan op het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt zou de boom op t y p e I X nog
voldoende groeien en iets eerder rijp zijn dan normaal. Voldoet overigens
ook op sterke onderstammen uitstekend als wijker en k a n dan zelfs als
hoogstam voor tussencultuur bij Goudreinette worden gebruikt.
Zigeunerin
De groeikracht is zwak, de groei is steil en de boom is zeer vruchtbaar.
Het verdient aanbeveling om de bomen flink in t e korten. Matig last v a n
kanker en schurft. Gevoelig voor randjesziekte.
De vrucht is groot, hoog, onregelmatig, buitengewoon fraai rood
gekleurd. H e t vlees is tamelijk zacht, lichtzuur, de smaak is niet prima,
doch in sommige jaren behoorlijk. Rijptijd Augustus—September.
K a n alleen als struik op sterke onderstam worden gebruikt en is
buitengewoon geschikt als wijker door de smalle kleine vorm en de
vroege en grote vruchtbaarheid. Wij geloven echter niet, d a t de opbrengst per h a in kg zal meevallen. De vrucht wordt graag gekocht om
zijn mooie kleur, maar de smaak is slechts matig, waarom ze niet kan
worden aanbevolen.
Zoete Ermgaard
Heeft een sterke groei en is in het begin niet vruchtbaar, later verbetert dit echter, doch beurtjaren blijven optreden. Gezond. Gevoelig
voor Cal. p a p .
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De vrucht is hoog, middelmatig groot, evenals Zoete Campagner bijna
geheel met rode strepen overdekt, doch v a n levendiger kleur. Zoet,
bewaarbaar tot half Maart.
W o r d t zowel op hoogstam als struik geplant.
Zoete Campagner
Eveneens sterk groeiend en laat dragend, later echter goed vruchtbaar,
doch ook beurtjaren.
Vrucht onregelmatig kegelvormig, middelmatig groot, zoet. Bewaarbaar tot eind Maart.
Geldt in de Betuwe voor een zeer goede moesappel.
5. De p l a n t v o r m e n
I e . De Hoogstam
De hoogstamboomgaard werd t o t voor kort in de meeste fruitcentra
het meest aangeplant. Vruchtboomtellingen leerden, d a t in de Betuwe
t o t ± 1930 nagenoeg alles als hoogstam werd geplant. Dit isnu wel sterk
veranderd. Al mogen we niet zeggen d a t thans vrijwel alles als struik
wordt geplant, toch is dit wel m e t een zeer groot percentage het geval.
Voor hoogstamboomgaarden neemt men steeds sterkgroeiende variëteiten. De keuze is tamelijk beperkt en bepaalt zich hoofdzakelijk t o t
Bramley's Seedling, Goudreinette, Notarisappel, Sterappel, Groninger
Kroon en pas in de tweede plaats t o t Present v a n Engeland, Transparente de Croncels, Zoete Ermgaard, Keulemans, Eisdener en Grohsvelder Klumpke. Plant men deze variëteiten op wild (tegenwoordig
worden hoogstammen ook wel op t y p e XVI veredeld), dan zal op goede
kleigrond een afstand v a n 12—14 m noodzakelijk zijn. Bramley's
Seedling en Goudreinette hebben hieraan zeker niet altijd voldoende
en moeten dus nog afgewisseld worden met kleiner blijvende variëteiten.
Men krijgt dan slechts 60 à 70 borne« per h a ; de rendabiliteit moet dan
v a n de ondercultuur komen.
Wij vragen ons af, waarom telers die persé een hoogstamboomgaard
willen planten er geen hoogstammen als wijkers tussen planten op
6 à 7 m, hetzij alleen op rijen, hetzij zowel op als tussen de rijen. Er zijn
toch wel variëteiten t e noemen die als zodanig dienst kunnen doen. Wij
denken daarbij in de eerste plaats a a n Yellow Transparent, Early Victoria, maar o.i. zou ook Present v a n Engeland hiervoor geschikt zijn.
Men zou de afstand in de rijen dan ook iets korter kunnen nemen,
b.v. 8 à 10 m, en eventueel de afstand in de rijen iets breder indien men
geen wijkerrij wenst te gebruiken (haagsysteem).
Vragen wij ons af welke de voor- en nadelen v a n een hoogstamboomgaard zijn, dan komen wij al spoedig tot de conclusie, d a t er, althans
voor de fruitteler, feitelijk geen voordelen aan deze boomgaard zijn verbonden. Men k a n (in de jeugd) koeien onder de bomen laten grazen, maar
dit heeft zoveel bezwaren, dat deze mogelijkheid moeilijk als een voordeel valt aan t e merken. Men k a n dan nog beter akkerbouwgewassen als
onderteelt gebruiken, maar ook deze doen geen goed aan de bomen.
H e t nadeel is, d a t men nog niet vrij genoeg is in de keuze van zijn
onderstam. Deze moet t h a n s nog zaailing of t y p e X V I zijn waardoor de
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F o t o 3. Hoogstam Notarisappel in bloei.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.;

Foto (.. Gocdgevonnde vruchtdragende hoogstam Goudreinette.
(F'oto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen)
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vruchtbaarheid te laat intreedt ten koste v a n de rendabiliteit v a n d e
aanplant. Voorts is men beperkter in zijn variëteitenkeus en zijn alle
cultuurzorgen (snoeien, plukken, dunnen en ook de ziektenbestrijding)
veel lastiger en dus duurder uit t e voeren.
Tenslotte is de groei v a n de hoogstam minder snel dan die van de
struiken.
2 e . De struik
De voordelen van een struikaanplanting zijn d a t men de variëteiten
kan enten op een naar de omstandigheden gekozen type, waardoor
men van te voren kan aangeven hoe groot de struiken zullen worden
en wanneer de vruchtbaarheid zal intreden. Men kan naar „willekeur"
regelen. Een groot voordeel van de typen is, dat men zeker weet een
gelijkmatig gewas te zullen krijgen, wat met zaailingonderstammen
nooit het geval is.
De behandeling v a n de struikboomgaard is gemakkelijker dan van de
hoogstamboomgaard, daar alles dichter bij de grond is. De variëteitenkeuze is ruimer. De wind heeft minder v a t op de struikaanplant.
Men neemt aan, d a t een struikaanplanting eerder draagt dan een
hoogstamboomgaard met bomen op dezelfde onderstammen. Tot dit
idee is men gekomen omdat vroeger als struik werden geplant variëteiten
als Yellow Transparent, Early Victoria, Manks Codlin en als hoogstam
variëteiten als Goudreinette, Notarisappel, enz. Het is onder die omstandigheden duidelijk dat de struikaanplant eerder draagt.
Maar als men naast elkaar hoogstam en struiken plant v a n dezelfde
variëteiten en op dezelfde onderstammen, dan zal nog moeten worden
afgewacht welke het vruchtbaarst is. Op de proeftuin te Geldermalsen
is een dergelijke proef met appels enkele jaren geleden opgezet. De voorlopige resultaten wijzen uit, dat de struiken sneller groeien dan de hoogstammen.
3 e . De spilvorm
De spilvorm is ontworpen door de Duitse boomkwekersfirma
O. SCHMITZ-HÜBSCH en door haar beschreven in 1941. In ons land wordt
er door enkele boomkwekers de laatste jaren veel reclame voor gemaakt.
H e t is een boomvorm met een sterke middentak en geënt op t y p e I X .
In de zomer worden de zijtakken horizontaal gebonden en wordt er
vluchtig gesnoeid. Het gevolg van een en ander is een zeer vroege vruchtbaarheid. De bomen worden dan ook op een kleine plantafstand geplant,
n.1. 1J m in de rijen en 2 t o t 3 m tussen de rijen.
In ons land treft men beplantingen met spillen aan in de provincies
Noord-Brabant en Limburg en men ziet er hier en daar zeer gunstige
resultaten van. Men wil hier de ervaring hebben opgedaan, d a t het van
zeer veel belang is, dat de boom met een paal wordt vastgezet.
4 e . De cordonvorm
Dit is een vorm, die in de laatste jaren in Engeland wel wordt toegepast en dat een beplanting geeft die een min of meer gewijzigde vorm
van „vollewindsleiding" kan worden genoemd. Men heeft er voor nodig
palen van ongeveer 2 m hoogte, waarlangs draden worden gespannen.
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F o t o 5. Cordonsysteem, variëteit J o n a t h a n .
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb.,

V. en Voedselv.

In schuine richting worden tonkinstokken gebonden, en hier langs
de planten geleid. De bomen worden rechtop geplant en moeten dus
worden omgebogen. Het wil ons echter voorkomen, dat het weinig
nut heeft de bomen in schuine richting te leiden, alhoewel dit het voorschrift is. E r zal dan veel schot op de bocht ontstaan (een nadeel) en
het voordeel, dat de vruchtbaarheid wordt vergroot, is hier niet zo
groot. Bomen op type I X dragen altijd rijk en men moet hierbij meer
trachten de groei te bevorderen dan de vruchtbaarheid.
Hoewel in Engeland voor het cordonsysteem in hoofdzaak Cox's
Orange Pippin op t y p e I X met een bestuiver (James Grieve) wordt
gebruikt, heeft de ervaring in ons land geleerd, dat voor het cordonsysteemzeer goed voldoet: J a m e s Grieve en d a a r n a a s t ook Cox's Orange
Pippin en J o n a t h a n . Men k a n echter ook nog andere variëteiten kiezen.
De afstand op de rij is ongeveer 75 cm, tussen de rijen 2 m. Er staan
dan ongeveer 6000 bomen per ha. Daar de afstand op de rij groot is,
k a n het vruchthout lang zijn.
De voordelen v a n het cordonsysteem zijn:
gemakkelijke onderhoudszorgen (vooral bespuiting) ;
minder schurft;
extra kwaliteit fruit;
vroege opbrengst.
Het voornaamste nadeel wordt gevormd door de hoge kosten v a n
aanleg, niet alleen v a n 6000 bomen, maar ook v a n het ijzerwerk. Men
heeft bovendien in Engeland ervaren, d a t deze beplantingen veel lijden
van spint en bladluis; meer dan de struikaanplant.

.
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5 e . De „pilaar"
Een nieuwe boomvorm beschrijft G. A. MACLEAN in „The Fruitgrower"
van April/Mei 1947, n.1. de pilaar. De bedoeling v a n het planten v a n deze
pilaarbomen is ook het verkrijgen v a n een intensieve aanplant en een
vroege opbrengst. De bomen zijn geënt op sterk groeiende onderstam,
b.v. t y p e I of zelfs zaailing. Tot nu toe zijn alleen ervaringen opgedaan
met de Cox's Orange Pippin en nog slechts kortstondig met Worcester Paermain en Lord Lambourne. De bedoeling is door een sterke
vervangsnoei de vruchten steeds aan jong hout te kweken. Het eerste jaar
groeit de scheut, het tweede jaar vormt dit deel bloemknoppen, het derde
jaar draagt ze vrucht, daarna wordt deze zijtak op kroonsnede weggenomen. Uit de kraagogen ontstaan weer scheuten en de cyclus herhaalt
zich. Wij vragen ons af of dit vormen v a n bloemknoppen op tweejarig
h o u t op onze Nederlandse kleigronden wel zo vlot zal gaan.
De ervaringen v a n Mr MACLEAN zijn zeer gunstig. Zijn plantafstanden
zijn 9 bij 5 voet of 10 bij 4 voet, dat is dus ^ i j m bij 2\—3 m. Zo
krijgt hij 2500 bomen per ha en zo deze 10 kg per boom opbrengen geeft
dit een oogst van 25000 kg per ha.
6. D e p l a n t s y s t e m e n
I e . Het driehoeksverband
Hierbij is de afstand tussen de bomen onderling even groot. Dit geeft
het voordeel, dat er meer bomen per h a kunnen worden geplant dan bij
een vierkantsbeplanting, hetgeen blijkt uit de volgende tabel.
TABEL VIII

_, . , ^ . .
Plantafstand in m

Aantal bomen per ha
. . . 1 i_ ~, ^driehoeksbeplanting

Aantal bomen per h a
vierkantsbeplanting

5
449
400
10
114
100
12
68
64
Aangezien men echter nooit v a n t e voren precies kan uitrekenen hoe
groot een boom wordt, kan bij flinke groeikracht het bezwaar van de
driehoeksbeplanting zijn, dat de aanplant t e dicht wordt. Dan sterven
de onderste t a k k e n af, terwijl het gevaar voor schimmelziekten, zoals
schurft, in een dergelijke aanplant groter wordt.
2 e . De gelijkbenige driehoeksbeplanting
Hierbij is de afstand v a n de bomen op de rij even groot als de rijenafstand. I n dit geval lijkt ons het voordeel v a n een driehoeksbeplanting
ver te zoeken. Toch wordt in de practijk veel volgens deze methode
geplant.
3 e . Het vierkantsverband
De afstand op de rij is even groot als de afstand tussen de rijen. Deze
beplanting geeft bepaalde voordelen wanneer men wijkers wil planten.
De zogenaamde semiwijker die in het kruispunt v a n de diagonale kan
staan, k a n langer blijven staan d a n de andere wijkers.
Sprenger, Fruitteelt.
34
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Foto 6. Drichoeksverband. Met Eysdener Klumpke omgeënte 40-jarige ö
Sterappels in Limburg.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)

4 e . De rechthoekige beplanting
De afstand op de rijen is kleiner dan de afstand tussen de rijen. De zin
v a n deze beplanting is vooral gelegen in het feit, dat men niet precies
weet hoe groot een boom zal worden. Door dit plantsysteem -,orgt men
voldoende bomen per h a t e hebben (dus een economische teelt) door de
bomen dicht op de rij te planten. De afstand tussen de rijen neemt men
ruimer. Dit heeft vele voordelen.
De aanplant wordt nimmer te dicht. De zon en de wind kunnen ook
later gemakkelijk tussen de bomen door, zodat de onderste t a k k e n
niet afsterven, maar ook later kunnen doorzakken.
De bewerkingen, zowel grondbewerking, oogsten, spuiten, enz. zijn
gemakkelijker.
De rij wijkers, die men toch meestal tussen twee blijverrijen heeft,
kunnen langer blijven staan als de afstand iets groter is.
5 e . Het haagsysteem
Er bestaat veel spraakverwarring over de namen: rechthoekige beplanting en „haagsysteem". H e t bovenstaande systeem heeft Sprenger verdedigd waarbij hij er opmerkzaam op m a a k t , dat op zwakke onderstammen de bomen dicht bij elkaar op de rij kunnen staan. Dit is vooral
van belang bij de volle wijkerrijen. Staan de blijvers b.v. 10 m uit elkaar
dan zou men de wijkers op de volle wijkerrij' niet op 5 m maar desnoods
op z\ m kunnen plaatsen.
6 e . De onregelmatige beplanting
Wanneer men doorredeneert op bovensl^ande uiteenzetting, en

531
SPRENGER doet dit, dan vraagt men zich af, waarom de wijkers op dé
volle wijkerrij juist op \ of \ van de afstand van de blijvers moeten
worden geplaatst. De bedoeling van de volle wijkerrij is de grond productief te maken. Men plaatst dus de wijker zo dicht mogelijk in de rij,
onafhankelijk van de afstand van de blijvers.
Gaat men nog verder op deze weg, dan heeft het eigenlijk ook weinig
zin de bomen van de blijverrijen Goudreinette op dezelfde afstand in de
rij t e plaatsen als de bomen van de blijverrijen J o n a t h a n . Doet men dat
ook niet, dan krijgt men een heel onregelmatige aanplant. H e t enig
regelmatige is, dat de bomen op rechte rijen staan en dicht in de rijen,
zodat men „hagen" v a n fruit krijgt. De onregelmatige beplanting is dus
de uiterste consequentie van het haagsysteem en bevordert een economisch gebruik v a n de grond.

ü

o

a

Blijvers:
X Goudreinette op type XVI ; 10 mete/- afstand in de rij
O J o n a t h a n op type XVI of wild; 7 meter afstand in de rij
— Laxton's Superb op type XVI of I; 8 meter afstand in de rij.
De blijverrijen zijn geplant op een onderlinge afstand van 10 meter.
Wijkers:
O J o n a t h a n op type I of I I ; 4 meter afstand m de rij
+ Manks Codlin op type XVI of wild; 3 meter afstand in de rij.
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Als bezwaar wordt vaak aangevoerd, d a t men bij dit systeem de grondbewerking weliswaar overlangs, maar niet overdwars k a n uitvoeren.
Depractijk heeft echter wel geleerd, dat dit geen bezwaar behoeft te zijn.
Een voorbeeld van een dergelijke onregelmatige beplanting geeft de
figuur op blz. 531.
Ook op de blijverrijen k a n b.v. een J o n a t h a n op II als wijker worden
geplant.
Nog onregelmatiger wordt het, als men ook de afstand tussen de rijen
kiest al naar de variëteit nodig heeft. Wij hebben hier afwisselende rijen
genomen, doch kiest men het twee-rijensysteem (zie verder) dan zal men
ook de afstand tussen de rijen telkens moeten laten wisselen. Een voordeel v a n deze methode is overigens dat de afstand tussen de J o n a t h a n
blijver en J o n a t h a n wijker minder spoedig volgroeid is als de afstand
tussen Goudreinette blijver en de J o n a t h a n wijker. Men k a n m e t de
sproeimachine dus langer door het eerste pad.
7 e . De blokbeplanting
Onder een blokbeplanting verstaat men een beplanting waarin slechts
één variëteit hoogstens met een bestuiver, voorkomt per vak. Eventueel
kunnen op een bepaald perceel verschillende blokken elk van een andere
variëteit worden aangeplant. Om de bestuiving te verzekeren, plant men
een variëteit die zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen heeft als de
hoofdvariëteit. Dç voornaamste eis is en blijft evenwel, dat ze veel en
goed stuifmeel levert voor de hoofdvariëteit, gelijktijdig bloeit en met
die hoofdvariëteit niet intersteriel is. H e t minste aantal bestuivers is een
van de 9, ook wel genoemd 1 op 8, hetgeen blijkt uit de tekening.
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Sommigen voelen meer voor het planten van iets meer bestuivers, dus
b.v. als volgt:
X
X
X
X
X
dit is dus 1 op 4.
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8 . De r i j e n b e p l a n t i n g
Het voornaamste nadeel wat tegen de blokbeplanting k a n worden
aangevoerd is inderdaad de bestuiving. Er zijn voorbeelden bekend,
die er op wijzen dat de bestuiving voor bepaalde variëteiten als b.v.
Sterappel van zeer grote betekenis zijn. Daarom zijn er enkelen die
een rijenbeplanting verdedigen. Men kan één óf telkens 2 rijen van een
variëteit afwisselen, b.v. bij 2 rijen:
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Goudreinette

Ne)tarisappel

Jonathan
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9 . H e t blijver- • en w i j k e r s y s t e e m
H e t eenvoudigste blijver- en wijkersysteem i is het volgende:
X
X

o

X
= blijver
= wijker.
Een bijzondere plaats neemt de wijker in, die met het teken 0 is a a n gegeven. Men noemt deze wel semiwijker. Bij een vierkantsbeplanting
heeft deze v a n alle wijkers de meeste ruimte en k a n dus theoretisch het
langst blijven staan. Wij zeggen met nadruk theoretisch; want men rooit
nooit wijkers voor het bitter nodig is, zo nodig dat ook de semiwijker
tegelijk moet worden verwijderd.
Evenals alle eenvoudige systemen heeft deze eenvoudigste plantwijze
veel voordelen boven meer ingewikkelde systemen. Als „fout" is alleen
aan t e merken een gebrek, dat kleeft aan het blijver- en wijkersysteem
op zichzelf, n.1. dat men de wijkers moet rooien als deze in volle productie
zijn en de blijvers in verhouding tot de wijkers nog zeer weinig hebben
opgebracht. Men behoeft de wijkerplanten echter niet te vernietigen,
daar onze vruchtbomen zich nog op betrekkelijk oude leeftijd goed laten
verplanten.
Wie iets dichter wil planten, zet wel tussen twee blijverrijen niet één,
maar twee rijen wijkers. Dit moet echter worden afgeraden, want als
straks de blijvers „bijna" de gehele ruimte nodig hebben, moeten beide
wijkerrijen tegelijk opgeofferd worden.
Wil men dichter planten, dan zal men dus drie wijkerrijen tussen twee
blijverrijen moeten planten. Men krijgt dan een plantsysteem als volgt:
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X = blijver
O = tweede wijker
© = semiwijker
- = eerste wijker.
De nadelen v a n dit systeem springen in het oog. De eerste wijkers
toch kunnen nauwelijks hun rente hebben opgebracht of ze moeten
worden verwijderd; de tweede wijkers zijn dan nog niet in volle productie
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en moeten t e zijner tijd weer wijken ten behoeve v a n de blijvers. Vruchtbomen zijn tenslotte levende wezens, die zich moeilijk in ingewikkelde
systemen laten persen, maar vooral niet precies doen wat er v a n hen
wordt verwacht. Wil men zeer dicht planten, dan neemt men eenvoudig
de afstand v a n de blijvers klein, maar zet geen 3 wijkers.
7. De o n d e r c u l t u u r
I e . De ondercultuur in de eerste jaren
Hierbij moet men in het oog houden:
de directe schade die de onderculturen toebrengen aan de vruchtbomen, bijv.: als men graan als ondercultuur heeft en het wordt
gemaaid, lijdt de stam van de vruchtbomen van de dan te felle
zonbestraling;
dat de ondercultuur de structuur van de grond beïnvloedt. Voor-

F o t o 7. Ondercultuur m e t aardbeien.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)
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beeld: bieten en aardappelen laten een goede structuur achter, maar
bij het wegrijden v a n het product wordt deze vernield;
d a t voedingsstoffen aan de bodem worden onttrokken. Voorbeeldeen goed gewas bieten onttrekt 280 kg zuivere kali a a n de bodem
terwijl de vruchtboom juist veel kali nodig heeft;
d a t de ondercultuur veel arbeid kost. Voorbeeld: bruine bonen is
een goede ondercultuur in jonge boomgaarden doch niet ieder is er
op ingericht deze bonen behoorlijk en op tijd te oogsten.
Wij maken t h a n s enkele korte opmerkingen over de verschillende
onderculturen die men de eerste jaren n a de aanleg v a n een boomgaard
k a n drijven.
Granen. De verbouw v a n granen moet worden ontraden daar de
grond te sterk uitdroogt en bij het oogsten de stam plotseling
bloot s t a a t aan de felle zonbestraling. Dit heeft vaak t o t gevolg dat
er bastverbranding optreedt.
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Foto 8. Ondercultuur kruisbessen.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Miuisterie v. tandb., V. en Voedselv.)
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verbruiken grote hoeveelheden kali. Ook
wordt bij beide de structuur v a n de grond bij het oogsten bedorven.
Tenslotte kan de verücilliumziekte van aardappels op kersebomen
overgaan.

Erwten en bonen zijn zeer goede onderculturen. Met erwten kan
men echter niet steeds terugkomen (de grond wordt erwtenmoe) en
de teelt v a n bonen is zeer bewerkelijk.
Griend. Deze ondercultuur moet worden ontraden daar de verzorging der fruitbomen in de zomer vrijwel onmogelijk is.
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Aardbeien. Dit lijkt een goede ondercultuur, maar is toch niet zo
geschikt, want de aardbeien lijden veel v a n de winterbespuiting der
vruchtbomen. Omgekeerd wordt bij het schoonhouden en oogsten
der aardbeien de grond te vast gelopen, waardoor hij sterk uitdroogt.
Een goede grondbewerking isbij de aardbeienteelt ook niet mogelijk.
Bessen. Bij de cultuur v a n bessen moet de vraag of er voldoende
arbeidskrachten beschikbaar zijn om de vruchten te plukken, ernstig
onder het oog worden gezien. Voorts moet men er aan denken dat
v a n de kruisbessen alleen de Engelse W i t t e de Cal. p a p k a n verdragen,
terwijl er ook bij de andere bessensoorten moeilijkheden zijn verbonden aan het toepassen der zomerbespuitingen.
Vlinderbloemige gewassen zoals wikke of Serradella vormen uit een
oogpunt v a n fruitcultuur een ideale onderteelt, daar ze de structuur
v a n de grond verbeteren, doch ze brengen geen direct geld in het
laadje.

Foto 9. Ondercultuur: Grondbedekking door middel van wikke.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. ]>ndb., V. en Voedselv.)
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2 e . De ondercultuur in latere jaren
Het weiden. Het grootste percentage van de Nederlandse boomgaarden ligt in gras. Reeds eerder merkten we op, dat tot 1930 in
Limburg, Gelderland en Utrecht vrijwel alle vruchtbomen in de vorm
v a n hoogstam werden geplant, en d a t de grond met gras beteeld werd.
I n de genoemde streken nu werd dit gras door vee afgegraasd. Het is
echter gebleken, dat men het gras niet door het vee moet laten verorberen, evenmin het moet maaien en hooien, maar moet laten liggen (het
z.g.n. mulchen). I m m e r s het voordeel v a n vee in de boomgaard is slechts
klein, het weinige gras of hooi v a n slechte kwaliteit, dat inde boomgaard
door het vee of de boer wordt verzameld is v a n geringe waarde. De nadelen v a n vee in de boomgaard zijn echter vele, in volgorde v a n schade:
H e t vee vreet de onderste t a k k e n af. Hierdoor wordt belangrijk
minder fruit geoogst. Laat men geen koeien in de boomgaard, dan
zakken de takken t o t op de grond en groeit veel fruit v a n goede
kwaliteit t o t op de hoogte waarop de koeien de t a k k e n kunnen
opvreten. Dit fruit waait gewoonlijk niet af en is goedkoop t e telen
door geringere kosten voor het plukken, dunnen en het bespuiten.
H e t vee t r a p t de grond vast, waardoor de bovenste grondlagen
(10 à 15 cm) in de winter t e n a t en in de zomer t e h a r d en t e droog
zijn. De wortels v a n de bomen worden stuk getrapt en kunnen dus
geen dienst meer doen, terwijl juist in de bovenste 10 cm de meeste
voedingsstoffen aanwezig zijn.
Het vee beschadigt de stammen.
De voedingsstoffen die in het gras zitten, gaan voor de vruchtbomen verloren. I n de „Nieuwe Veldbode" heeft Ir. VAN DER K R O F T
eens de hoeveelheid voedingsstoffen berekend die door het gras
opgenomen en door het melkvee verorberd wordt. H e t zijn per h a
27 kg stikstof, 10 kg fosforzuur, 8% kg kalk en 1kg magnesium.
Hooien geeft nog veel grotere verliezen a a n voedingsmiddelen, n.1.
115 kg N, 45 kg P 2 0 5 , 173 kg K 2 0 en 48 kg CaO.
De bespuitingen kunnen niet op tijd worden uitgevoerd:
Loodarsenaat en calciumarsenaat zijn buitengewoon vergiftig (de
kippen ondervinden geen last) en Bord. pap is zeer schadelijk voor
schapen.
Het vee t r a p t de greppels die ten behoeve v a n de ontwatering zijn
gegraven, weer dicht.
Het mulchen. Men moet dus het gras laten liggen en laten verrotten.
J a m m e r dat hiervoor geen Nederlands woord bestaat, maar men behelpt
zich met de Engelse term. De voordelen van dit systeem zijn zeer groot;
er komt een geregelde toevoer van organische stof aan de bodem, waardoor de structuur zeer sterk verbeterd, of in stand wordt gehouden;
door het rottende gras komt koolzuurgas vrij d a t verschillende meststoffen, in het bijzonder kalk, doet oplossen.
Veelal wordt het gras niet v a a k genoeg gemaaid. Het is gewenst dat
3 4 4 maal t e doen, doch veelal wordt met tweemaal of zelfs eenmaal
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volstaan. Misschien dat dit beter wordt nu handige „motorzeisen" in de
handel worden gebracht.
Een voordeel v a n de grasmat kan zijn, dat d e bomen in een grasmat
als regel minder t e lijden hebben v a n kanker dan op zwartgehouden
grond.
Het zwarthouden. Gronden, die bij grasbedekking zouden lijden
v a n droogte, doet men goed zwart te houden, daar kale grond juist de
helft minder verdroogt dan grond die met gras is bedekt.
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Foto l o . E e n door middel v a n schijvenegge bewerkt stuk grond.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb, V. en Voedselv.)

Ook zwartgehouden gronden hebben een sterke behoefte aan een
geregelde toevoer v a n organische stof. Daarom zaait men als regel in
de tweede helft van de zomer een of ander vlinderbloemig gewas in,
b.v. wikke of Serradella, waardoor de grond bedekt is tijdens de oogsttijd,
de vruchten niet zo hard vallen, de kisten niet zo vuil worden en de
bodem met organische stof wordt verrijkt.
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8. De z i e k t e n en p l a g e n v a n de a p p e l en h u n n e b e s t r i j d i n g
I e . De dierlijke parasieten van de appel
Hazen- en konijnenschade
's Winters, vooral na sneeuwval, als zij h u n gewone voedsel niet
kunnen bereiken, knagen hazen en konijnen aan de bast v a n jonge
hoogstammen en stammetjes en de onderste t a k k e n v a n jonge struiken.
Zij hebben een voorkeur voor bepaalde variëteiten (Cox Orange Pippin)
en onderstammen (type I X ) .
Bij hoogstammen k a n beschadiging voorkomen worden, door een
krant om de stam t e wikkelen en met enkele touwtjes t e bevestigen, of
de stam t e omwikkelen met hei, stro, of takjes b.v. v a n meidoorn.
Bij hoogstammen en struiken k a n men s t a m en takken, zo hoog de
hazen kunnen reiken, insmeren met een mengsel v a n leem, rundermest
en bloed, desgewenst k a n een kleine hoeveelheid v a n het onaangenaam
riekende asa foetida worden toegevoegd.
Insmeren met fiintkote, dat vroeger aanbevolen werd, moet beslist
ontraden worden, daar beschadiging niet uitgesloten is.
Besprenkelen v a n de grond rondom de s t a m m e n en struiken, met
behulp v a n een borstel, met een mengsel v a n wildafweermiddelen
(Stankia) en water, houdt het wild op een afstand evenals het plaatsen
van schrikaanjagende voorwerpen.
Het bespuiten met sterke Californische pap (10 % ) v a n het onderste
gedeelte v a n stammen en takken, geeft enig resultaat.
Woelrat
Vrij plotseling kunnen jonge hoogstammen en struiken afsterven;
schudt men a a n de bomen, dan blijken zij los in de grond t e staan.
De wortels zijn doorgeknaagd en vaak vertoont ook het ondergrondse
deel v a n de stam een typische beschadiging; de grove tandindruksels zijn
duidelijk te herkennen.
Men k a n trachten de woelratten t e vangen door klemmen of vangkorven in de gangen te plaatsen; in waterrijke streken k a n men de vangkorven bij de uitgangen v a n de gangen in het water zetten. Door vergiftigd voedsel (aardappelbrij met thalliumpasta of uitgeholde wortels
met thalliumpasta) neer te leggen op plaatsen, waar de woelratten voorkomen, k a n men een flinke opruiming houden.
Muizen
I n sommige jaren kunnen ook muizen de bomen ernstig Beschadigen;
zij knagen niet alleen a a n de stammetjes v a n jonge bomen, doch ook
aan de takken van reeds oudere bomen. Muizen komen vooral voor in
ruige boomgaarden en in fruitaanplantingen waar men afgemaaid gras
laat liggen.
Muizen kunnen vergiftigd worden door giftige tarwe uit t e leggen
(thallium, fosfor), liefst in hoopjes, die met een dakpan worden afgedekt
of in drainbuisjes; niet breedwerpig uitstrooien met het oog op vergiftiging v a n vogels.
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Appelbloesemsnuitkever (Anthonomus pomorum)
Vroeger werd dit insect wel als nuttig beschouwd, omdat het voor een
natuurlijke dunning zou zorgen. Men heeft echter ervaren, dat deze
dunning t e grote afmetingen k a n aannemen; bijna de gehele oogst k a n
verloren gaan.
Tegen het einde v a n Maart op warme dagen, komen de grijze snuitkevertjes, die achter op de dekschilden een enigszins V-vormige lichte
streep, tussen twee smallere zwarte strepen dragen, uit hun schuilplaatsen
te voorschijn; zij boren dan de knoppen aan en zuigen sappen op, die zij
als voedsel nodig hebben, voordat de paring en het leggen der eitjes k a n
beginnen. De eitjes worden in de schuivende knoppen gelegd; de roomkleurige pootloze larven boren zich in de bloemknoppen, welke zich
verder ontwikkelen tot bijna opengaande bloesems, dan verdrogen de
bloemblaadjes tot de bruine hoedjes (dompers), waarbinnen de larven
de meeldraden en stampers opeten. I n het bruine hoedje heeft de verpopping plaats en in J u n i verschijnen de jonge kevers, die zo weinig v a n
de bladeren vreten, dat de beschadiging niet opvalt. Reeds vroeg zoeken
de kevers een schuilplaats op (in schorsspleten, onder schorsschubben,
tussen verdord blad) waar zij echter niet steeds blijven zitten; zij verhuizen de gehele winter door.
Lange tijd heeft men vrijwel machteloos tegen deze beschadigers
gestaan; een bespuiting m e t 0 . 3 % loodarsenaat in het laatst v a n J u n i
gaf enig resultaat, een bespuiting met Derris, waarvan veel verwacht
werd, bleef zonder succes. Vangen met zakkenbanden, omgelegd in J u n i
en maandelijks nagezien tot April was een bewerkelijke methode, welke
echter de schade binnen redelijke grenzen hield. Gesarol (DDT) heeft de
lang gewenste oplossing gebracht; een bespuiting met 1% v a n het
middel d a t 5 % DDT b e v a t (of m e t een lager percentage, n a a r m a t e h e t
DDT-gehalte hoger is), mits uitgevoerd op het juiste tijdstip d.i. in de
meeste jaren het schuivingsstadium (dus niet voor alle rassen hetzelfde
tijdstip), geeft een afdoend resultaat.
Bastkevers
(zie bij pruim blz. 791).
Wormstekigheid (Carpocapsa pomoneua)
I n verschillende jaren heeft deze parasiet belangrijke schade veroorzaakt, vooral bij bepaalde rassen, waarvoor zij een voorkeur blijkt t e
bezitten.
Door een juiste bestrijding kan deze schade vrijwel geheel voorkomen
worden.
Slechts weinige fruittelers kennen de kleine vlindertjes met donkergrijze voorvleugels en.lichtere achtervleugels. Dit komt, doordat zij op
warme dagen 's avonds vliegen en overdag op stammen en t a k k e n zitten,
weinig opvallend met h u n samengevouwen vleugels, welke aan de top
een kenmerkende bronskleurige vlek hebben.
Zij vliegen van J u n i t o t Augustus; de platte eitjes worden op d e
vruchten en bladeren gelegd. De rupsjes boren zich in de vruchten,
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zowel door de kelkholte als door de zijwand en begeven zich naar het
klokhuis, waar zij zich met de p i t t e n voeden. Rondom het inboorgat
in de zijwand v a n de vrucht ziet men vaak een rode ring.
I n elke vrucht bevindt zich slechts één rups; wanneer een rups het
gehele klokhuis heeft uitgevreten, voordat zij volwassen is, begeeft zij
zich naar een andere, meestal naburige vrucht.
De aangetaste vruchten vallen voortijdig af, v a a k met de nog niet
volwassen rups er in; het k a n ook zijn, dat de volwassen rupsen zich al
vóór de vruchtafval aan een spinseldraad hebben laten zakken.
De rupsen knagen een holte in de bast en maken daarin een cocon,
waarin het knaagsel v a n de bast wordt verwerkt; de cocons zijn daardoor
moeilijk t e vinden. I n de cocon overwintert de r u p s ; deverpopping heeft
in Mei plaats.
Loodarsenaat is het aangewezen middel, 3 g per 1 water, met toevoeging
v a n 10 g kalk; vermenging met Californische p a p moet ontraden worden,
omdat in dit mengsel schadelijke stoffen kunnen ontstaan, welke bladverbranding veroorzaken.
Een urtvloeier dient t e worden toegevoegd om een gelijkmatige bedekking van de gehele vrucht (ook die met een gladde schil) te verzekeren en
een binnendringen van het vergif in de kelkholte mogelijk te maken.
Bij gebruik van een goede uitvloeier zijn twee bespuitingen voldoende;
•deeerste omstreeks midden J u n i als de eitjes worden gelegd en de tweede
ongeveer een maand later.
Wenst men met grotere zekerheid het vergif in de kelkholte t e brengen,
dan is een bespuiting binnen veertien dagen na de bloei noodzakelijk.
Nieuwe, minder giftige middelen, zoals DDT, waarvan wij hoopten,
dat zij loodarsenaat zouden kunnen vervangen, bleken tegen Carpocapsa
niet voldoende werkzaam te zijn.
H e t omleggen in Juli v a n vangbanden v a n geribd karton is, hoewel zij
wel een gunstig resultaat oplevert, geen populaire methode geworden.
Wintervlinder (Cheimatobia brumata)
Reeds in het groene knopstadium worden door lichtgroene spanrupsjes,
trekmaden geheten, welke bij het voortkruipen hun rug krommen, de
gemengde knoppen en de jonge blaadjes aangevreten; later vreten de
rupsen grotere gaten in de bladeren, terwijl ook stukken uit de vruchten
gegeten worden. De aantasting k a n zo hevig zijn, dat er v a n bloei en
vruchtzetting niet veel terecht komt en een groot gedeelte v a n het blad
verloren gaat. Bij zo'n ernstige aantasting ruist het in de boomgaard v a n
het geknaag der rupsen.
I n de tweede helft v a n October komen de wintervlinders uit de grond
te voorschijn; de mannetjes bezitten normale grijsgele vleugels; de wijfjes
echter zijn ongevleugeld en worden daardoor niet als een vlinder herkend.
Zij moeten tegen de stammen en t a k k e n v a n de bomen opkruipen om
hare eitjes, die eerst groen zijn, maar later rood worden, bij de knoppen
te kunnen leggen.
Dit k a n belet worden door om een vlak gedeelte v a n de s t a m een reep
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vetvrij papier met twee touwtjes stevig t e bevestigen en daarop rupsenlijm uit t e smeren. Tijdens de oorlog kon rupsenlijm niet worden ingevoerd en hier ook niet worden gemaakt, omdat de grondstoffen: olie,
v e t t e n en harsen niet beschikbaar waren. I n opdracht v a n T.N.O. heeft
de B.P.M, gezocht naar een vervangmiddel, waarin zij is geslaagd. De
nieuwe „rupsenlijm 1943" welke door de Wasfabriek de W i t te Rijswijk
wordt gemaakt, bezit zulke goede eigenschappen, dat zij zich, ook als de
vóór-oorlogse rupsenlijm weer op de m a r k t komt, ongetwijfeld zal handhaven.
De lijmbanden moeten midden October worden omgelegd.
Een tweede bestrijdingsmethode is de bespuiting met 6 % v.b.c. of
1 à \ % v a n de boomkleurstoffen, afhankelijk v a n het d.n.c.-gehalte,
in de tweede helft v a n Februari of de eerste helft v a n Maart.
De resultaten v a n deze bespuitingen staan iets achter bij die v a n de
lijmbanden. De verklaring hiervoor is het feit, d a t een aantal eitjes
beschut onder schorschubben worden gelegd; deze worden bij de bespuiting niet geraakt en daardoor niet gedood.
De winterbespuiting wordt tegen verschillende parasieten uitgevoerd,
de noodzaak hiervan wordt algemeen ingezien; men laat dan echter de
lijmbanden achterwege. In streken, waar de wintervlinder hevig optreedt, is het gewenst lijmbanden om t e leggen, ook als men het plan
heeft een winterbespuiting uit te voeren. In de eerste plaats verkrijgt
men een beter resultaat en in de tweede plaats k a n het voorkomen,
dat slechte weersomstandigheden de uitvoering v a n de winterbespuiting
onmogelijk m a a k t ; in dat geval worden de bomen door de lijmbanden
althans tegen de wintervlinder beschermd.
Wanneer geen lijmbanden omgelegd zijn en de winterbespuiting niet is
uitgevoerd, kunnen de trekmaden nog bestreden worden door een bespuiting met 0.3 % loodarsenaat. Er moet dan gespoten worden in het
groene knopstadium; zou men later spuiten, dan zou het vergif niet meer
komen op de plaats waar het nodig is, doordat de rupsen de jonge
blaadjes, waarvan zij vreten, enigszins inspinnen.
H e t loodarsenaat k a n vermengd worden met de Bordeauxse pap of de
koperoxychloriden, welke men tegen de schurftziekte gebruikt.
Verschillende bladrollers
Knoppen, bladeren en vruchten worden beschadigd door rupsjes v a n
verschillende kleine vlindertjes. H e t is nog niet voldoende bekend, welke
rupsjes in ons land de beschadigingen veroorzaken en ook over hun
levenswijze ontbreken nog de nodige gegevens, zodat een nauwkeurige
bestudering gewenst is.
I n ons land komt een beschadiging voor, waarbij rupsjes zich inboren
in de vruchten onder een blaadje, dat zij op de vrucht vastspinnen.
Verwijdert men het blad, dan ziet men enkele kleine gaatjes. Ongetwijfeld
zijn de larven v a n Cacoecia p o d a h a de schuldigen. Deze vlindertjes
vliegen in J u n i — J u l i , leggen eitjes in p l a t t e hoopjes, welke met een lijmachtige stof worden bedekt, op de bladeren. De jonge rupsjes vreten eerst
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v a n de bladeren, v a a k aan de onderzijde onder een licht spinsel, later
gaan zij op de vruchten over, tot zij in October een schuilplaats zoeken
op de takken, waar zij overwinteren. I n April vreten zij aan de knoppen,
boren zich er soms in en vernielen dan een groot gedeelte v a n de gemengde knop en vervolgens vreten zij nog aan de bladeren, n a d a t zij deze
samengesponnen hebben. De verpopping heeft ook tussen de samengesponnen bladeren plaats.
Een afdoende bestrijding is nog niet bekend. Door de winterbespuitingen wordt een aantal overwinterende rupsjes gedood; een bespuiting
met loodarsenaat in het laatst v a n Juli beschermt de vruchten enigerm a t e tegen de vreterij, wellicht zullen door proefnemingen ook tijdstippen
gevonden kunnen worden, waarop met Derris- of DDT-bespuitingeh
resultaat te bereiken valt.
Andere bladrollers beschadigen voornamelijk de knoppen. Van deze
worden de eitjes ook in J u n i — J u l i gelegd; na een geringe bladbeschadiging maken zij op de stam en de t a k k e n een cocon, waarin zij overwinteren, vroeg in het voorjaar boren zij zich in de knoppen; ook komt
het voor, dat zij reeds in de herfst in de knoppen binnendringen. De
knoppen kunnen blijven zitten of scheutjes kunnen zich ontwikkelen,
die spoedig verwelken.
I n de knoppen of verwelkende scheutjes k a n men roodbruine rupsjes
aantreffen.
Van weer andere overwinteren de eitjes, in het voorjaar verschijnen
de rupsjes, die vrijwel uitsluitend vreten aan de bladeren, welke samenrollen. I n de opgerolde bladeren vindt men lichtgroene rupsjes. Door een
vroegtijdige bespuiting met loodarsenaat wordt deze beschadiging tegengegaan.
Een verwelking v a n de bloemtrossen en van de toppen v a n jonge
scheutjes wordt veroorzaakt door rupsjes v a n Blastodacna putrefaciens,
welke zich in Augustus in de vruchtsporen of jonge t a k k e n ingeboord
hebben; zij voeden zich met het merg. I n het voorjaar k a n men de geelbruine rupsjes in de vruchtsporen of verwelkende topscheuten vinden.
I n Zweden, waar deze parasiet ernstig optreedt, heeft men succes
bereikt met een 10 % v.b.c.-bespuiting. In Engeland (Kent) waar men
weinig v a n deze bespuiting verwachtte, heeft men ook een gunstig
resultaat verkregen.
Chloroclystis rectangulata
De rupsjes v a n dit groenachtige vlindertje lijken zeer veel op de trekmaden; het zijn ook geelgroene spanrupsen, die echter te onderscheiden
zijn v a n de trekmaden door een roodbruine streep op de rug.
De vlindertjes vliegen in J u n i — J u l i ; zetten.dan de eitjes op stammen
en t a k k e n af; eind Maart beginnen de rupsjes t e verschijnen, die zich in
de bloemknoppen boren en daar de meeldraden en stampers opeten,
soms wordt ook de bloembodem aangevreten. H e t blad wordt weinig
beschadigd; in een slecht bloeijaar geschiedt dit wel; de rupsjes vreten
niet, als de trekmaden, gaten in het blad, doch schaven het bladmoes weg.
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I n de regel gebeurt dit, als de blaadjes nog enigszins samengevouwen zijn.
I n Engeland spuit men kort voor de bloei met loodarsenaat; in ons
land heeft men met deze bespuiting, zoals te verwachten was, geen
gunstig resultaat verkregen. Een winterbespuiting geeft evenwel een
vrijwel afdoend resultaat.
Lijmbanden kunnen, omdat de vlinders goed gevleugeld zijn, niet
tegen Chloroclystis gebruikt worden. Men meent wel eens, dat er ondanks
het omleggen, toch beschadiging v a n trekmaden is. Bij een nadere
beschouwing blijken dan de rupsjes v a n Chloroclystis de schuldigen t e
zijn, die zoals reeds is vermeld, zeer veel op de trekmaden gelijken.
• Wilgenhoutrups (Cossus cossus)
De grote bruine vlinders leggen in J u n i — J u l i eitjes op de stam der
bomen; de rupsen boren zich direct in het hout, waarin zij sterk kronkelende gangen maken. De rups wordt zeer groot (8 à 10 cm) en breed,
de gangen hebben dus ook een grote doorsnede (i cm).
De rupsen zijn donkerrood op de rug, de zijkanten zijn vuilgeel.
Uit de gangen, welke v a a k met een prop kauwsel zijn afgesloten, komt
een zuurriekend vocht. De rupsen leven 3 à 4 jaar in het hout, dan heeft
de verpopping vlak voor de uitgang v a n een gang plaats, in een vrij
grote holte, poppenwieg geheten. Spechten hakken dikwijls de gang
open om de pop t e kunnen bemachtigen.
Sterk aangetaste bomen, welke een slechte groei vertonen dienen
omgehakt en verbrand t e worden. Ontdekt men de aantasting tijdig dan
k a n men door benzine of zwavelkoolstof in de gangen te spuiten en deze
daarna met stopverf of klei af te sluiten, de rupsen doden.
Ringelrups (Malacosoma neustria)
I n de winter treft men om een aantal takjes ringen bestaande uit 100
à 250 eitjes aan. In April—Mei komen uit deze eitjes de rupsjes, welke
bij elkander in een spinsel (nest) leven. I n de nabijheid v a n het nest
worden alle bladeren weggevreten. H e t nest wordt een of twee keer verplaatst. De rupsjes blauwgrijs gekleurd, met witte en rode streepjes op
de rug, groeien snel. Eind J u n i heeft de verpopping plaats, in Augustus
verschijnen de vlinders, welke spoedig de eitjes leggen.
De eiringen moeten worden verwijderd en vernietigd; tegen winterbespuitingsmiddelen zijn de eitjes, welke met een beschermend laagje
zijn bedekt, ongevoelig. Een bespuiting met loodarsenaat, als de rupsjes
uit de eitjes beginnen te komen, geeft vrijwel afdoend resultaat.
Witvlakvlinder (Orgyia lantiqua)
I n de winter ziet men op een aantal verdorde bladeren, welke aan de
takken vastgesponnen zijn, de eimassa's zitten. I n Mei komen uit deze
eitjes fraai gekleurde rupsen; op de'rug bevinden zich vier bundels gele
haren, terwijl terzijde v a n ring 1en 5 zwarte haarpluimen en op de laatste
ring eveneens een zwarte pluim bevestigd is. Er zijn twee hoofdvluchten,
waarschijnlijk zelfs twee generaties, n.1. begin Augustus en eind September.
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De rupsen vreten aan de bladeren, doch beschadigen de vruchten niet.
Door de winterbespuitingen wordt slechts een deel der eitjes gedood;
bespuitingen met loodarsenaat na de bloei geven beter resultaat.
Hoewel de vrouwelijke vlinders, evenals de wintervlinders, ongevleugeld zijn, k a n men met lijmbanden niets bereiken, omdat de vlinders niet
uit de grond te voorschijn komen.
Simaethis pariana
Kleine, grijsgele rupsjes met zwarte puntjes schaven het bladmoes
weg (de bladeren worden geskeletteerd). Dit geschiedt in Mei (eerste
generatie), doch valt dan weinig op. I n J u n i verpoppen deze rupsjes op
de beschadigde bladeren; in Augustus verschijnt de tweede generatie,
welke talrijker is dan de eerste. Een groter aantal eitjes wordt nu op de
bladeren afgezet, de rupsjes, welke eind Augustus verschijnen, skeletteren
weer de bladeren. Nu valt de beschadiging wel op, maar de schade is niet
zo groot als zij zich laat aanzien, omdat zij zo laat komt.
Bespuitingen met loodarsenaat, zodra de rupsjes beginnen op te treden,
brengen de beschadiging geheel tot staan.
Appelzaagwesp {Hoplocampa testudinea)
Tegen de bloei vliegen de geelrode, op vliegen gelijkende zaagwespen
en leggen dan eitjes vlak onder de kelk; de plaats, waar het eitje gelegd
is, is gekenmerkt door een bruin stipje.
Meestal tegen het eind v a n de bloei (in een koud voorjaar later) komen
de larfjes (bastaardrupsjes) t e voorschijn; zij boren zich in de jonge
vruchtjes en maken vaak een gang vlak onder de schil, voordat zij zich
naar het klokhuis begeven, dat zij geheel uitvreten. Van het klokhuis
wordt een gang naar buiten gemaakt om de uitwerpselen te verwijderen.
Ofschoon er overeenkomst is met de echte wormstekigheid (Carpoçapsa),
zijn er ook duidelijke verschillen. Vreterij door Hoplocampa treedt
vroeger op, de holte door uitvreten v a n het klokhuis ontstaan, is bij
Hoplocampa groter; de uitwerpselen bij Hoplocampa vormen eenvochtige massa, bij Carpocapsa meer droog korrelig; zeer kenmerkend is de
eigenaardige wantsengeur, die de Hoplocampa-larven eigen is.
Het grootste gedeelte v a n de door Hoplocampa beschadigde vruchten
valt reeds vroegtijdig af.
Als de larven volwassen zijn, kruipen zij in de grond; daar maken zij
een cocon, waarbinnen zij overwinteren. I n het vroege voorjaar heeft de
verpopping plaats; tegen de bloei verschijnen de zaagwespen.
Nicotine en Derris zijn uitstekende middelen ter bestrijding v a n de
appelzaagwesp ; aan Derris wordt de voorkeur gegeven.
Proefbespuitingen in 1947 met gammexaan (Agrocide, Dagisol,
Hexyclan) hebben zeer goed voldaan, zodat deze middelen tegen zaagwespen een bijzondere betekenis zullen krijgen.
Nicotine, Derris en Gammex, v a n het eerste 0 . 1 % , v a n het tweede
een dusdanige hoeveelheid, dat de sproeivloeistof 1 deel rotenon op
5000 delen water bevat en van het derde een hoeveelheid volgens de
voorschriften van de fabrikanten moeten op het juiste tijdstip, n.1. als
de larfjes verschijnen, verspoten worden.
Sprenger, Fruitteelt.
35
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Deze tijdstippen moeten door waarnemingen worden bepaald. Het te
voorschijn komen van de zaagwespen, het leggen van de eitjes en de
ontwikkeling ei—larve is zeer afhankelijk van uitwendige omstandigheden. Daardoor vertonen de ontwikkelingsstadia in zelfs dicht bij
elkander gelegen gebieden verschillen, welke zo groot zijn, dat een
algemene bestrijdingswaarschuwing niet gegeven kan worden; bijzondere
waarschuwingen worden via de radio (12.30 u.) en in enkele streken door
briefkaarten aan leden van de N. F. O. en andere organisaties gegeven.
Appelwants (Plesiocoris rugicollis)
De jonge wantsen, die begin April uit de eitjes komen, steken met h u n
snuit de blaadjes uit de gemengde knoppen aan om sappen op t e zuigen.
De steken worden bruinzwarte puntjes, welke duidelijk op de blaadjes,
welke niet meer uitgroeien, t e zien zijn. Later worden ook de jonge
vruchtjes aangestoken; de aangestoken plekjes groeien ook niet uit,
het omringende weefsel wel en daardoor wordt het oppervlak v a n de
vruchten hobbelig. Dit verschijnsel is typisch voor wantsenbeschadiging.
Ook de twijgen kunnen beschadigd worden; in de schors worden eigenaardige wondjes gemaakt, de twijgen groeien gedrongen, de knoppen,
welke dichter bij elkaar staan dan normaal, worden tot voortijdige ontwikkeling geprikkeld, zodat vele zijscheutjes ontstaan.
De jonge wantsen zijn geelachtig groen; na enige vervellingen wordt de
kleur donkerder groen. De wantsen zijn zeer bewegelijk. De flesvormige
eitjes worden in Juli in de bast gelegd.
Voor het doden v a n de eitjes is v.b.c. geen geschikt middel; wel k a n
een bijzonder soort v . b . c , het zogenaamde wantsencarbolineum, in een
6 % emulsie gebruikt worden.
Zeer goed voldoen ook winterbespuitingen met 6 % minerale-olie
preparaten.
In geval deze winterbespuitingen niet konden worden uitgevoerd,
moet ongeveer twee weken voor de bloei met nicotine, DDT of Derris
worden gespoten.
Bladluizen
Er zijn verschillende bladluissoorten, welke op appels voorkomenen
die ook verschillen in beschadiging veroorzaken. Zij hebben echter dit
gemeen, dat in de nazomer en de herfst glanzend zwarte eitjes op de
t a k k e n worden gelegd. Daaruit komen in het voorjaar de jonge luizen
te voorschijn, die aan de bladeren zuigen. Tengevolge hiervan krult zich
het blad, het wordt hard en bros en valt voortijdig af. Een zo vroegtijdige remming in de bladfunctie werkt natuurlijk zeer verzwakkend
op de groei v a n de bomen en als gevolg daarvan, vermindert de vruchtbaarheid. Gedurende de zomer volgen verschillende generaties elkander
op, waardoor de bladmisvorming een steeds grotere omvang krijgt.
Van sterk aangetaste bomen blijven ook de vruchten klein.
Een bepaalde luissoort beschadigt ook de vruchten; rondom de kelk
ontwikkelt zich een geribde verhevenheid alsof er een kroontje op de
vrucht staat.
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De bladluizen scheiden vloeibare uitwerpselen af (honingdauw),
waarop zwarte schimmels tot ontwikkeling komen (roetdauw). De roetdauw belemmert de assimilatie.
Bladluizen worden afdoende bestreden door winterbespuitingen met
6 % v.b.c. of met d.n.c.-preparaten, waarvoor al naar gelang het d.n.c.
gehalte, verschillende percentages gebruikt moeten worden.
Vóór midden J a n u a r i moet er niet gespoten worden, omdat dan de
eieren in een rustperiode (diapauze) verkeren, waarin zij weinig gevoelig
zijn. Een t e late bespuiting, n a d a t de luizen uit de eitjes gekomen zijn,
geeft vaak een resultaat, dat te wensen overlaat.
Spoedig dringen de jonge luizen in de ontwikkelende knoppen en
kunnen zij niet meer geraakt worden.
Een nicotinebespuiting in het voorjaar heeft weinig zin, omdat de
luizen in de gekrulde bladeren moeilijk te raken zijn; enkele nieuwe
middelen, welke zeer veel beloven, verkeren nog in het proefstadium
Bloedluis (Eriosoma lanigerum)
De zeer bekende luis met sterke afscheiding v a n witte wasdraden,
vestigt zich op wonden en jonge scheuten. Door het zuigen ontstaan op
de jonge scheuten vrij gladde bobbels.
In ons land legt de bloedluis geen eitjes; de ontwikkeling, waarbij
verschillende generaties elkander opvolgen, is geheel ongeslachtelijk.
Een aantal exemplaren overwintert op de bodem onder schorsschubben,
in spleten en kankerwonden.
De schade voor de fruitteelt is minder groot dan vaak wordt aangenomen; voor de boomkwekers is de bloedluis echter een lastige vijand
(misvorming van de takken).
Winterbespuitingen met v . b . c ; d.n.c. of minerale oliepreparaten
geven weinig b a a t ; door enige bespuitingen met nicotine-zeep gedurende
de zomer k a n de bloedluisaantasting binnen de perken gehouden worden.
Aanstippen met nicotine, benzine, of afgewerkte olie geeft, mits het
geregeld wordt volgehouden, een bevredigend resultaat. Op jonge
scheuten moet men met deze middelen voorzichtig zijn.
Ook een biologische bestrijding is mogelijk, ofschoon deze geen afdoende resultaten geeft.
Het sluipwespje, Aphelinus mali, legt haar eitjes in het lichaam der
bloedluizen; de larfjes, welke uit deze eitjes komen, voeden zich met de
inwendige delen v a n de luizen, waarvan niets anders dan de harde
huidjes overblijven. De zwarte geparasiteerde bloedluizen k a n men
gemakkelijk in de kolonies opmerken. Een klein gaatje in het zwarte
bloedluishuidje wijst er op, dat het sluipwespje uitgevlogen is om op haar
beurt weer eitjes in de bloedluislichamen te leggen.
In het voorjaar verschijnen de sluipwespjes vroeger dan de bloedluizen,
een groot aantal gaat dan — zonder in staat te zijn geweest eitjes af te
zetten — verloren. Later, als de bloedluizen verschijnen en zich gaan
vermeerderen, zijn er weinig sluipwespjes. Enige tijd gaat de vermenigvuldiging v a n de bloedluizen daardoor vrijwel ongestoord voort, t o t d a t
ooi* de sluipwespjes zich vermeerderd hebben.» Dan volgt in de nazomer
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een sterke parasitering, welke betrekkelijk weinig n u t heeft, o m d a t de
bloedluizen reeds voor een groot deel' hun schade veroorzaakt hebben.
Aanbevolen kan worden, voordat de winterbespuitingen worden uitgevoerd, takken met geparasiteerde bloedluizen te verzamelen en koel
te plaatsen b.v. in een koelhuis. Daardoor wordt het t e voorschijn komen
van de sluipwespjes vertraagd. De takken worden in de boomgaard
teruggebracht als de bloedluizen zich beginnen te vertonen; deze worden
dan direct aangetast, zodat zij geen gelegenheid krijgen zich sterk te
vermeerderen.
Schildluizen
Er komen enige soorten schildluizen voor, waarvan de kommavormige
de bekendste is.
In de nazomer en winter kan men de kommavormige schildjes gemakkelijk op de stammen en takken vinden. Onder de schildjes bevindt
zich een groot aantal eitjes. I n Mei komen de jonge luizen uit de eitjes;
de kleine bewegelijke witte luisjes zijn ook vrij gemakkelijk te vinden,
b.v. onder schorsschubben.
Nadat zij zich hebben vastgezogen, verliezen zij h u n pootjes, zodat zij
verder onbewegelijk moeten blijven zitten. Gedurende dé zomer ontwikkelt zich dan het schildje, waaronder de eitjes worden gelegd, waarna
de moederluis sterft.
Door winterbespuitingen met v . b . c , d.n.c. of minerale-oliepreparaten
worden de eitjes gedood.
Appelbladvlo (Psylla rnali)
De jonge bladvlooien, lichtgroen van kleur, met duidelijke rode ogen
komen in April uit de wintereitjes te voorschijn; zij dringen in de bloemtrossen en zuigen daar sappen op. Bij een hevig optreden, in verwaarloosde boomgaarden, gaat de bloei geheel verloren. Later zuigen de volwassen bladvlooien, die wel verward kunnen worden met bladluizen —
zij zijn echter meer gedrongen, breder — ook aan de bladeren, doch deze
aantasting is van minder betekenis dan die der bloemknoppen.
In de herfst worden de lichtgele eitjes in massa's op de vruch'tsporen
gelegd.
Winterbespuitingen met v.b.c. of boomkleurstoffen (d.n.c.) geven een
afdoend resultaat.
Spint (Metatetranychus ulmi)
De spintaantasting is algemeen bekend. De spintmijten schaven aan
de onderzijde der bladeren wondjes, waaruit de sappen worden opgenomen. De aangetaste bladeren worden eerst geel, later vaalbruin en
vallen dan spoedig af. Vooral in droge, warme zomers k a n de schade
zeer groot zijn.
In het voorjaar komen dfejonge mijten uit de ronde rode winterëitjes.
Na een maand ongeveer zijn zij volwassen en leggen dan gele ronde
zomereitjes. Zo volgen een aantal generaties elkander gedurende de
zomer op.
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De wintereitjes worden gedood door een bespuiting met minerale-oliepreparaten in Maart, 's Zomers kunnen de spintmijten bestreden worden
door bespuitingen met i à f % Californische pap. Deze bespuitingen
moeten uitgevoerd worden op de tijdstippen, dat er veel mijten en weinig
eitjes zijn, omdat de mijten wel, de eitjes echter niet door Californische
pap gedood worden. De juiste tijdstippen voor de bespuitingen worden
per radio bekend gemaakt.
2 e . De plantaardige parasieten van de appel
Schurftziekte (Venturia inaequalis = Fusicladium
dendriticum)
Deze zwam t a s t de bladeren, de vruchten en in mindere m a t e de
scheuten aan.
Op de bladeren ontstaan aanvankelijk lichte groene vlekken; aan de
onderzijde v a n deze vlekken ontwikkelt zich een bronsgroen schimmelpluis, bestaande uit de conidiëndragers, waarop de zomersporen of
conidiën worden gevormd.
De vlekken worden geleidelijk groter en donkerder, tenslotte bruin,
het schimmelpluis bevindt zich dan alleen langs de randen. Vaak is dan
het blad gebobbeld.
Op de vruchten zijn de vlekken direct donkerder, zij breiden zich min
of meer stervormig uit en verkurken; veelal treden in het verkurkte
gedeelte scheuren op. De vruchten worden geheel misvormd. Bij een
zeer late aantasting blijven de vlekjes klein; zij zijn vrijwel rond, soms
enigszins ingezonken.
De twijgaantasting komt in ons land weinig voor; de aangetaste plekjes
zwellen enigszins op. I n het voorjaar barsten deze plekjes open en dan
bevindt zich onder de bast een bronskleurig zwamweefsel, waarop zich
conidiën vormen.
In een vochtig voorjaar treedt de ziekte reeds vroegtijdig op; de jonge
blaadjes uit de gemengde knoppen kunnen reeds worden aangetast.
De infectie gaat uit v a n de dode bladeren, waarop zich tijdens de winter
peritheciën ontwikkeld hebben. Eind Maart—begin April worden na een
flinke regenbui de ascosporen uitgestoten. Als deze sporen op een blad
of een vruchtje terecht komen, kiemen zij; er groeit een schimmeldraad
uit, die het plantendeel binnendringt, zich daar v e r t a k t en in het weefsel
verder groeit.
De schurftziekte is de ernstigste ziekte v a n appel- en perebomen.
Over de bestrijding bestaat nog verschil v a n mening, vooral wat betreft
de tijdstippen voor de bespuitingen. Wij zijn het er echter over eens, dat
wij vóór de bloei met een koperpreparaat moeten spuiten. Daarvoor
kunnen gebruikt worden Bordeauxse pap, de koperoxychloriden en vrij
zeker ook de koperoxyden.
Een bespuiting kort vóór het uitstoten v a n de ascosporen geeft uitstekende resultaten; het is echter vrijwel onmogelijk deze tijdstippen t e
bepalen. Voor de eerste bespuiting wordt meestal i^% Bordeauxse p a p
of f % koperoxychloride en voor de tweede bespuiting i % Bordeauxse
pap of J % koperoxychloride gebruikt.
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Om de moeilijkheid v a n het vaststellen van de juiste tijdstippen voor
de bespuitingen te ontgaan, werd wel een voorraadsbespuiting gegeven.
Gedurende de maand Maart werd op het kale hout 5 % Bordeauxse
pap of z\ % koperoxychloride gespoten. Deze bespuiting heeft op
vele plaatsen niet voldaan; zij wordt daarom niet meer aanbevolen.
Na de bloei moeten enige bespuitingen, met tussenruimten v a n ongeveer 3 weken worden uitgevoerd met zwavelpreparaten. Men k a n daarvoor gebruiken Californische pap of Solbar, z.g. colloïdale zwavel of met
water mengbare zwavelpoeders. Voor de eerste bespuitingen na de bloei
gebruikt men 1% Gal. p a p of Solbar of 0.2 % colloïdale zwavel en voor
de latere bespuitingen neemt men, vooral bij warm zonnig weer, slappere oplossingen.
Proefnemingen met kwikpraeparaten hebben aangetoond, d a t deze
een gunstige werking uitoefenen. Door besp^itingen na de bloei zijn
echter bij enkele rassen beschadigingen opgetreden, welke tot voorzichtigheid manen. Van bespuitingen voor de bloei heeft men geen
nadelige gevolgen waargenomen, zodat deze proefsgewijs kunnen worden uitgevoerd.
Kanker (Nectria galligena)
Ook deze ziekte is, voor verschillende rassen, een ernstige ziekte. De
zwam t a s t stam en takken en de vruchten aan.
Op de takken vertonen zich eerst ingezonken vlekjes, welke zich v a a k
rondom een knop of de voet v a n een zijtakje bevinden. De bast op
die plekjes scheurt spoedig. De kankerplekken kunnen zich snel uitbreiden; vaak gebeurt dit in de lengterichting v a n de tak, soms echter
ontwikkelt de kankerplek zich rondom de tak, welke dan geheel afsterft.
De bast sterft af en wordt afgestoten, er ontstaan open kankerwonden.
Aan de randen ontwikkelt zich callus, dat de wond afsluit, soms echter reeds afsterft, voordat de wond gesloten is. I n dit laatste geval
worden de wonden steeds groter en dieper.
Op de vruchten ontstaat, meestal bij of rondom de kelkholte, een
donkerbruine, rottige plek, die zich langzaam uitbreidt en tenslotte de
gehele vrucht tot rotting brengt; voor het zover is, valt de vrucht
meestal af.
De ziekte komt het meest voor op vochtige, zure gronden; een eenzijdige bemesting werkt de aantasting in de hand.
De zwam vormt twee soorten sporen n.1. conidiën op grijswitte zwamkussentjes, welke in de zomer gemakkelijk op kankerwonden zijn t e
vinden en ook op kleine verhevenheidjes, welke op de schil der vruchten
in de zieke plek te zien zijn en ascosporen in peritheciën, welke zich in de
nazomer ontwikkelen in de kankerwonden, meestal op de grijze zwamkussentjes, die eerst conidiën vormden.
Een afdoende bestrijding is niet bekend. De geregelde bespuitingen
tegen de schurftziekte hebben ook enig resultaat tegen de kankerziekte.
Wellicht zou het aanbeveling verdienen in October nogmaals met een
koperverbinding te spuiten; de ascosporen komen soms reeds in het
najaar vrij.

551
Een tijdige behandeling v a n de wonden met kankermiddelen zoals
„kankerdood" bevordert de genezing v a n de wonden.
Ontwatering v a n de grond, doelmatiger bemesting, bewerking v a n de
grond om een goede structuur t e onderhouden en zo nodig bekalken v a n
de grond k a n worden aanbevolen. De voor kanker zeer v a t b a r e rassen
verdwijnen meer en meer uit de cultuur.
Moniliaziekte (Monilia fructigena)
Bij appels tast deze zwam hoofdzakelijk de vruchten aan, de aantasting
v a n de bloesems en jonge scheuten, zoals v a a k bij kersen het geval is,
komt in ons land weinig voor.
De aangetaste vruchten hebben rotte plekken, gaan tenslotte geheel
in rotting over en verdrogen tenslotte (mummificeren). Op de rotte
plekken ontwikkelen zich lichtgele zwamkussentjes, in concentrische
ringen. Op de zwamkussentjes worden de zomersporen (conidiën)
gevormd. De gemummificeerde vruchten blijven vaak aan de bomen
hangen en vormen dan een infectiegevaar voor het volgende jaar. Soms
wordt de schil der aangetaste vruchten lakzwart; v a n dergelijke vruchten
wordt het vruchtvlees droog, bruin, sponzig; vorming v a n zwamkussentjes heeft niet plaats.
Vroeger meende men, dat de rotting veroorzaakt werd door Monilia
fructigena en de zwartkleuring door Monilia cinerea (laxa), welke vooral
de steenvruchten aantast. Het is gebleken, dat dit niet juist is; beide
verschijnselen worden door M. fructigena veroorzaakt. Infectie heeft
plaats door verspreiding v a n sporen. De Moniliazwam vormt ook twee
soorten sporen; conidiën op de zwamkussentjes, welke zowel op rottende
als gemummificeerde vruchten voorkomen en ascosporen, alleen op
gemummificeerde vruchten.
De ascosporen worden niet in peritheciën (gesloten vruchtlichamen)
gevormd, doch de asci (sporenblazen) staan in open schotelvormige
vruchtlichamen (apotheciën).
Een afdoende bestrijding is niet bekend. Bij voorkeur worden beschadigde vruchten aangetast; alle maatregelen om beschadiging van de
vruchten door dierlijke parasieten t e voorkomen, verminderen tevens de
kans op Monilia rot.
De bespuitingen tegen de schurftziekte hebben ook enige gunstige
invloed tegen Monilia-aantasting; als de gehele zomer door met koperpreparaten gespoten zou kunnen worden, zou vermoedelijk de Moniliazwam beter bestreden kunnen worden.
Afplukken en verbranden v a n de mummies moet natuurlijk aanbevolen worden.
Meeldauw (Podosphaera leucotricha)
I n het voorjaar k a n men in de kroon enige scheuten vinden met enigszins gekrulde bladeren, waarop een sterk wit bepoederd laagje voorkomt.
Dit laagje bestaat uit een los weefsel van zwamdraden en sporen (conidiën). Na verspreiding v a n de sporen k a n de aantasting heviger worden
en vele jonge scheuten met het witte poederlaagje worden bedekt. H e t
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aangetaste blad valt vroegtijdig af. Ook kunnen de bloesems worden
aangetast, er heeft dan meestal geen vruchtzetting plaats.
De aangetaste scheutjes hebben zich in het voorjaar ontwikkeld uit
besmette knoppen; het zwamweefsel dringt in de zomer sommige knoppen
binnen en overwintert daar. De conidiën gaan gedurende d e . w i n t e r
verloren en peritheciën worden in ons land niet gevormd. De enige
besmetting gaat in het voorjaar dus v a n de aangetaste scheuten uit.
H e t is zeer gewenst, dat deze spoedig worden verwijderd.
Tegen meeldauwzwammen zijn zwavelpreparaten over het algemeen
krachtig werkzaam. Bespuitingen met Californische pap, zelfs ter sterkte
van 4 % en andere zwavelpreparaten hebben tegen de appelmeeldauw
geen succes opgeleverd.
Loodglans (Stereum purpureum)
Hoewel de loodglansziekte vooral bij steenvruchten voorkomt, is zij
de laatste jaren toch ook bij appels en peren niet zeldzaam; wellicht is dit
een gevolg v a n de strenge winters 1940-41 en 1941-42, waarin vele vorstspleten voorkwamen. Ook na omenten k a n loodglans vrij hevig optreden.
Een goede wondbehandeling, direct nadat de wonden gemaakt of
ontstaan zijn, verdient sterk aanbeveling; kankermiddelen, menie en
sommige andere verfsoorten kunnen worden gebruikt.
H e t sterftepercentage ten gevolge v a n loodglans is bij appels niet zo
hoog als bij pruimen; natuurlijke genezing is geen zeldzaamheid.
Zie verder bij pruim.
Roetvlekjes
Op de schil komen laat in de zomer of zelfs eerst na de pluk, wazig
zwarte vlekjes voor; de schil is bedekt met zwarte zwamdraadjes, waartussen zwarte puntjes (een soort uiterst fijne Sclerotien). Deze vlekjes
kunnen door twee schimmels (Gloeodes pomigena en Leptothyrium
pomi) worden veroorzaakt. Men ziet deze vlekjes ten onrechte wel als
schurftplekjes aan.
Terwijl men schurftplekjes niet v a n de schil k a n verwijderen, k a n men
de roetvlekjes vrij gemakkelijk v a n de schil afwrijven. Rotting treedt
niet op, de vruchten zien er echter onogelijk uit en komen in een lagere
prijsklasse.
Het verschijnsel treedt vooral op in vochtige, koude zomers.
De bespuitingen met Californische pap zijn niet in staat om het optreden van deze schimmels te voorkomen.
In het buitenland wordt wel aangeraden de vruchten even onder te
dompelen in chloorwater (de heldere vloeistof, welke men verkrijgt door
100g bleekpoeder per 1 water op t e lossen en n a enige uren staan, waarbij
zich een bezinksel afzet, af te schenken) ze daarna met water af te spoelen
en vervolgens te laten drogen. De vlekjes zouden dan geheel verdwijnen.
Wortelknobbel {Bacterium tumefaciens)
Op de wortels, vooral waar deze gewond zijn, kunnen zich wratachtige
knobbels, soms v a n aanzienlijke afmetingen, vormen. Als vegetatief
vermeerderde onderlagen v a n ' d e moerplanten zijn afgenomen, dienen de
wonden glad en zo klein mogelijk te worden bijgesneden.
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Grote knobbels aan hoofdwortels kunnen de groei schaden; van slecht
groeiende bomen blijken de wortels soms grote knobbels te dragen.
Kleinere knobbels aan fijnere wortels veroorzaken in de regel weinig
schade; de betekenis v a n de wortelknobbels wordt vaak overschat. Toch
verdient het geen aanbeveling jonge bomen, waarvan de wortels sterk
met knobbels zijn bezet, uit t e planten; bij een geringere aantasting
kunnen de wortels met knobbels voor het planten verwijderd worden.
De boomkwekers dienen maatregelen tegen de bacterieziekte t e nemen;
hetzij door de grond m e t kwikpreparaten te ontsmetten, hetzij door de
wortels van de afleggers, voor het uitplanten, in een papje v a n klei en
kwikpreparaten te dompelen.
Er is verschil in vatbaarheid tussen de verschillende typen onderstammen; E.M.-type VII is weinig v a t b a a r volgens mededeling v a n het
East-Malling proefstation.
3 e . De niet-parasitaire ziekten van de appel
Vorstbesçhadiging
In strenge winters k a n de schors beschadigd worden; er ontstaan
brandplekken (vorstblazen), waar de schors gedood is. Men merkt deze
plekken soms eerst in het voorjaar of de zomer op. Dan wordt de dode
b a s t afgestoten en als de beschadiging niet te diep gaat, is er reeds een
nieuwe schors gevormd.
Als ter plaatse ook het cambium gedood is, kunnen kankerachtige
wonden ontstaan.
Bij zeer lage temperaturen splijt het hout. De spleten kunnen ondiep
zijn, maar ook wel kan de stam over een zekere lengte overlangs gespleten
worden. Om te voorkomen, dat de stam geheel splijt en de boom verloren
gaat, moet men bouten met schroefdraad door de gespleten helften
brengen (eerst gaten boren) en dan door het aandraaien v a n moeren de
helften bij elkander brengen om vergroeiing mogelijk te maken.
Ondiepe en na het aandraaien der bouten ook de diepe spleten, worden
met kankermiddelen ingesmeerd om inrotten v a n de wonden t e voorkomen.
Voorjaars(nacht)vorsten beschadigen de bladeren en de bloesems.
De bladeren worden vrij sterk gerimpeld, de opperhuid laat later los
en vroegtijdig gaat dit beschadigde blad verloren.
Van de bloesems worden de stempels en het vruchtbeginsel gedood,
soms reeds, voordat de bloesems geopend waren; de beschadigde delen
worden zwart.
Bij de vruchtjes treedt soms rondom de kelkholte een bruine verkleuring in de schil op. Soms treden spleetjes op, welke straalsgewijs om
de kelkholte tot halverwege de vruchtjes lopen; een enkele maal ziet men
een cirkelvormige spleet dwars over de vrucht.
Men t r a c h t nachtvorstschade t e voorkomen door rookontwikkeling,
wat alleen mogelijk is, als de lage temperatuur een gevolg is v a n sterke
uitstraling in heldere nachten en zij niet lager daalt dan —2° C.
W o r d t de temperatuurdaling veroorzaakt door aanvoer v a n koude
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lucht uit de poolstreken, dan helpt het rookgordijn niet; alleen verwarming door kacheltjes kan dan te sterke temperatuurdaling tegen gaan,
m i t s deze daling ook niet al te groot is.
Nachtvorsten treden zeer grillig op; het is op het vlakke veld nog niet
gelukt een economische uitvoerbare methode te vinden om nachtvorstschade te voorkomen en te bestrijden.
Proeven met groeistoffen, welke na een lichte nachtvorstbeschadiging
verspoten worden om vruchtzetting zonder bestuiving (parthenocarpie)
t e bevorderen, hebben nog geen positieve resultaten opgeleverd. Evenm i n als de proeven om de bloei te verlaten en deze zo buiten de periode
v a n de nachtvorst t e brengen (zie hoofdstuk IV).

Foto i i . Verkurkte band als gevolg van vorstbeschadiging.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningên.)

Gebrek aan bepaalde stoffen
Door een tekort aan voedingsstoffen k a n de groei en de vruchtbaarheid
verminderd worden; t o t de ziekten k a n men deze zwakke groei niet
rekenen.
Bij gebrek aan kali k a n echter een typisch verschijnsel optreden; eerst
worden de bladranden lichter groen, tenslotte bruin en dor. Dat is wel
een ziekteverschijnsel, d a t tevens een aanwijzing is dat spoedig kali in
gemakkelijk opneembare vorm (kalinitraat, kalisulfaat) gegeven moet
worden en nog andere maatregelen genomen moeten worden, (zie ook
hoofdstukken I en III)
Gebrek aan magnesium wordt gekenmerkt door geelkleuring tussen de
groen blijvende nerven. Door ioo kg magnesiumsulfaat per ha uit t e
strooien, krijgt men op den duur verbetering.
Gebrek aan ijzer heeft een geelkleuring (chlorose) t o t gevolg. Chlorose
k a n optreden als zelfs de grond veel ijzer bevat, doch in onoplosbare
vorm. Dit is het geval in kalkhoudende (alcalische) gronden. Door
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de grond t o t een zekere graad te ontkalken b.v. door het uitstrooien
v a n zwavel of uitsluitend meststoffen als zwavelzure ammoniak,
kalisulfaat en superfosfaat, zal men geleidelijk chlorose zien verminderen.
Om spoedig genezing t e verkrijgen moet m e n gaten in de s t a m boren
(onder een vertakking schuin naar beneden tot in het hout), daarin
citroenzuurijzer of een ander gemakkelijk oplosbare ijzerverbinding
brengen en daarna het gat sluiten. Men k a n dit doen met stopverf of klei;
beter is het de opening met een kurk af t e sluiten en de k u r k zo diep
in het gat t e drukken, d a t de b o v e n k a n t onder de cambiumlaag komt,
zodat callus zich over de kurk k a n ontwikkelen.
H e t aantal gaten en de hoeveelheid citroenzuurijzer in grammen, dat
per gat nodig is, hangt af van de doorsnede v a n de stam. I n de volgende
tabel vindt men cijfers, waarnaar men zich k a n richten.
TABEL IX
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Herhaling is na drie jaar nodig.
H e t toepassen v a n organische bemesting k a n eveneens verbetering
geven.
Glazigheid
Grotere of kleinere gedeelten v a n de vrucht zijn glazig, hard; soms is
ook de schil donkerder verkleurd. I n het glazige gedeelte zijn de ruimten
tussen de cellen niet met lucht, doch met vocht gevuld. Als verklaring
wordt gegeven, dat een ongelijkmatige rijping heeft plaats gehad en in
een gedeelte van de v r u c h t het celsap een hoger suikergehalte heeft. De
cellen met hoog suikergehalte trekken veel water aan, tenslotte wordt
de spanning in de cellen zo groot, d a t het water door de celwand wordt
geperst en de holten tussen de cellen vult.
H e t verschijnsel k o m t vooral in warme zomers voor.
Stippigheid
Er zijn enkele verschijnselen, die enige gelijkenis met elkander vertonen. Zij worden wel met verschillende namen aangeduid n.1. boomstip,
bewaarstip, kurkstip, inwendig k u r k e. a. Over deze verschijnselen is
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nog weinig positiefs bekend; er bestaat daardoor een grote verwarring^
in de bestrijding.
In het vruchtvlees komen bruine, scherp begrensde, enigszins kurkachtige plekjes voor. Deze plekjes kunnen zich betrekkelijk dicht onder
de schil bevinden, soms zijn ze uitwendig t e zien; in de schil komen dan
vrijwel ronde, donkerder, een weinig ingezonken vlekjes voor. De bruine
plekjes kunnen reeds in de vruchten aanwezig zijn, terwijl de vruchten
nog aan debomen hangen, zij kunnen echter ook pas na de pluk optreden.
Bruine verkleuring, meestal niet scherp begrensd, k a n ook bij het klokhuis voorkomen, zelfs k a n het gehele klokhuis bruin en sponzig worden.
Men heeft deze verschijnselen wel a a n boriumgebrek toegeschreven.
Volgens de Australische literatuur zou de bruinkleuring bij het klokhuis
een gevolg v a n boriumgebrek zijn; niet de bruine vlekjes onder de schil.
Dit klopt m e t onze ervaring, dat toediening v a n borium geen gunstige
invloed had op dit laatste verschijnsel. Er zijn nog geen aanwijzingen, dat
bruinkleuring tengevolge v a n boriumgebrek in ons land voorkomt.
Wel is het vrij zeker, d a t de verschijnselen, welke onder de naam
stippigheid zijn samen te vatten, verband houden met de waterhuishouding van de grond. I n jaren met afwisselend zeer droge en n a t t e
perioden komt stippigheid veel voor. Vruchten v a n jonge bomen en
vruchten van oudere, slechtdragende bomen lijden vooral aan stippigheid.
Aangeraden moet worden te zorgen voor een behoorlijke watervoorziening; op humusarme gronden dient men veel organisch materiaal
(stalmest, compost, groenbemesting) in de grond t e brengen, omdat dit
lange tijd water v a s t h o u d t ; men zal moeten zorgen voor een goede
bodemstructuur, banken, die toevoer van water uit de ondergrond
belemmeren, moeten gebroken worden. Bevloeiing in droge perioden k a n
worden aanbevolen.
Zonnebrand
I n jaren met felle zonneschijn kunnen op de naar de zon gekeerde zijde
v a n de vruchten glanzend kastanjebruine vlekken voorkomen. Vaak is
alleen de schil verkleurd, soms echter is ook het vruchtvlees onder de
kastanjebruine vlek droogbruin. I n d a t geval kunnen er barsten in de
vlek optreden.
Scald
Tijdens de bewaring kunnen in de schil bruine vlekken optreden, die
op de vorige gelijken; zij zijn echter niet glanzend. Ter plaatse laat de
schil gemakkelijk v a n het vruchtvlees los. Vrij zeker ontstaan deze
vlekken door stoffen, welke de appels zelf afscheiden. Ventilatie v a n d e
bewaarruimte is aan te bevelen. Ook omwikkeling met in olie gedrenkt
papier voorkomt het optreden v a n scald.
Door het optreden v a n bijkomstige organismen (schimmels, bacteriën)
kunnen de vlekken groter en dieper worden en de vruchten in rotting
overgaan.
Lenticellenvlekken
I n de schil ontstaan kleine, ronde bruine vlekjes, uitgaande v a n de

557
lenticellen (ademhalingsopeningen). Deze lenticellen zijn als zwarte
stipjes in de vlekjes zichtbaar. De oorzaak is niet bekend.
b. De peer
De teelt van peren is, behalve in het zuiden v a n ons land, minder
aantrekkelijk dan die van appels. Hier treedt de vruchtbaarheid als
regel laat in, moet de bemesting zeer zwaar zijn en heeft men vaak meer
dan bij appels met allerlei tegenslagen te kampen. Ook doet de nachtvorst meer schade, daar de peren eerder bloeien dan de appels. Tot overm a a t v a n r a m p ziet men in de laatste jaren in sommige aanplantingen
de loodglansziekte in buitengewoon ernstige m a t e optreden, hetgeen
wellicht een gevolg is v a n vorstbeschadiging.
De gebruikstijd van peren is veel korter dan die van appels en de
gebruiksmogelijkheden zijn geringer. Slechts zeer weinig peren lenen zich
voor enigszins langdurige bewaring en verkrijgen dan soms nog een niet
goede smaak na afloop v a n de bewaringsperiode. Vooral Comtesse de
Paris is in dit opzicht berucht.
Niettemin neemt de peer in volgorde v a n beplante oppervlakte de
tweede plaats in en is 23.1 % v a n het fruitareaal in Nederland met peren
beplant. Wij merken hierbij op, dat een vrij groot gedeelte stoofperen is.
»
1.' De s y s t e m a t i e k
De peer behoort t o t de familie der Rosaceae, subfamilie Pomoïdeae
geslacht Pirus.
Tot de vorming v a n onze cultuurgewassen hebben vele peersoorten
medegewerkt. De belangrijkste hiervan zijn:
TABEL X

Naam
P. communis L.
ssp. piraster L.

ssp. nivalis Jacq.
ssp. salicifolia
DC.

Herkomst
Midden- en O.Europa tot
W.-Azië
W. Zwitserland,
Frankrijk
W. Zwitserland,
Frankrijk

P. elaeagrifolia
Pall.
P. salicifolia L.
fil
P. ussuriensis
Maxim.
P. serotina Rehd.

Opmerkingen
Vooral de ondersoorten van de
P. communis hebben deel
gehad aan het ontstaan van
de cultuurrassen.

Deze wordt wel beschouwd als
een bastaard tussen P. piraster en P. nivalis.

Voor-Azië
Voor-Azië
Oost-Azië
China, J a p a n

Zeer vorstresistent.
Deze is veel gebruikt voor het
kruisen met cultuurrassen.
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Evenals de appels heeft m e n de peren wel in systemen gegroepeerd
die ook weinig practisch nut hebben.
2. De p e e r o n d e r s t a m m e n
Evenals de appels worden ook de peren op onderstammen veredeld
die langs generatieve en vegetatieve weg worden vermeerderd.
De zaailingpeer wordt op dezelfde wijze verkregen als de zaailingappel.
Hetgeen daarbij is opgemerkt, geldt ook bij de peerzaailing. Van de
vegetatief vermeerderde onderstammen is alleen de kwee (Cydonia
vulgaris) in gebruik. I n tegenstelling m e t de appelonderstammen is er
een scherp onderscheid tussen de invloed v a n de gebruikte onderstammen
op de groei v a n de ent. Treffen we bij appels een geleidelijke overgang in
groeikracht aan van zaailingonderstam over t y p e XVI naar t y p e I X ,
bij de onderstammen v a n de peer is het onderscheid tussen de sterkgroeiende zaailingonderstam en de zwakgroeiende kwee zeer scherp.
Behalve op de groeikracht oefent de onderstam nog op tal v a n andere
verschijnselen een grote invloed uit die het verschil tussen de peer op
wildeling en op kwee belangrijk maken. Zo o. a. op de smaak en dan wel
in het bijzonder van die variëteiten die gemuskeerd zijn. Zo wordt bij
Beurré Lebrun en Bon Chrétien Williams de muskussmaak op kwee als
onderstam vergroot. De meeste vruchten worden op kwee zoeter.
De kweeonderstam heeft ook een zeer sterke invloed op de grootte v a n
de vrucht, hetgeen vooral bij de Louise bonne d'Avranches opvalt.
De vergroeiing met kwee laat bij sommige variëteiten, bijv. Clapp's
Favourite, te wensen over. I n dergelijke gevallen m a a k t men gebruik
v a n een tussenstam.
Een groot nadeel v a n de kweeonderstam is zijn vorstgevoeligheid,
waardoor in zeer strenge winters zeer veel bomen doodvriezen. Ook
m a a k t men terecht aanmerking op de weinige weerstand die hij biedt
tegen droogte.
Evenals bij de appel zijn ook de kweeonderstammen op diverse laboratoria en proefstations aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
HATTON te East Mailing deelt de kweetypen in in A t/m G. Deze worden
wel onderscheiden in betrouwbare : A, B en C en onbetrouwbare typen :
D, E, F en G. Te Wageningen heeft men de opvatting, dat deze groepen
nog zijn te splitsen; de onderlinge verschillen zijn echter waarschijnlijk
zeer gering. Onbetrouwbaar wil zeggen, dat bij verschillende variëteiten
onverdraagzaamheid (incomptabiliteit) optreedt. Deze kan in strengere
of mindere m a t e optreden, dat wil zeggen, dat de entvariëteit reeds het
eerste of tweede jaar kan afsterven of pas na 3, 5, 7 of zelfs na nog meer
jaren. J u i s t deze zwakkere vormen van onverdraagzaamheid (de Engelsen
spreken van „delayed incomptability", hetgeen men zou kunnen vertalen m e t : uitgestelde onverdraagzaamheid) zijn natuurlijk voor de
fruitkweker funest.
Om deze reden kunnen dus alleen kwee A, B en Cworden aanbevolen,
hiervan wordt B niet gebruikt en A ongeveer 4-maal meer als C. C is
iets zwakker dan A en wordt daarom wel aanbevolen voor leibomen,
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maar het verschil in groeikracht tussen A en C is niet zo groot. A is d e
zgn. kwee v a n Angers. I n de kwekerswereld neemt men naast deze kwee
van Angers nog een ander t y p e v a n deze naam a a n ; men meent hieraan
de voorkeur te moeten geven.
De grootste bezwaren v a n de kwee zijn de vorstgevoeligheid en dikwijls
te zwakke groei. Wil men het bevriezen van de kwee in de winter voor-

Foto 12. Clapp's Favorite op tussenstam.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)

komen dan k a n men in het najaar wat stro of ruige mest, desnoods grond
of ruigte, tegen de voet van de stam aanbrengen. Dit geeft veelal voldoende beschutting tegen de wintervorst. Men moet echter in het voorjaar deze beschutting weer zorgvuldig verwijderen, omdat anders de
peervariëteit zelf gaat wortelen in de opgebrachte grond (het zgn. eigenwortel-vormen), waardoor de invloed v a n de kweeonderstam verloren
gaat.
Door sommigen wordt dit eigen-wortel-vormen als een voordeel beschouwd en wordt wel aangeraden bij het planten de bomen om d e
andere normaal en diep te planten.

560
Daar de bomen op kwee geënt zijn, zullen ze alle vroeg vruchtbaar
zijn, de normaal geplante blijven echter klein en kunnen als wijkers
worden beschouwd, de diep geplante vormen daarentegen een eigen
wortel, gaan dientengevolge sterk groeien en vormen dan ten slotte de
blijverbomen. Deze bomen blijven ondanks de eigen wortelvorming
vruchtbaar. Anderen twijfelen aan het voordeel en menen, dat de vruchtbaarheid v a n te diep geplante bomen te wensen zal overlaten. Aangezien
ook niet alle bomen in hetzelfde jaar en in even sterke m a t e eigen wortel
vormen, k a n een iet of wat onregelmatige beplanting ontstaan. Sommige
veel gekweekte variëteiten, b.v. Clapp's Favourite, groeien slecht rechtstreeks op kwee (onverdraagzaamheid). Men m a a k t dan gebruik van een
z.g. tussenstam, waarvoor verschillende variëteiten worden gebruikt,
vooral Beurré Hardy (zie foto 12).
Vooral door zijn grote vorstgevoeligheid is de kweeonderstam verre
.van ideaal. Men heeft dus wel gezocht naar andere zwakke onderstammen. Zo is men in Engeland bezig met de zgn. Free Pear Stocks. Dit zijn
zwakgroeiende zaailingonderstammen die vegetatief kunnen worden
vermenigvuldigd. Ervaringen zijn hiermede nog niet opgedaan. Ook kan
men de peren enten op meidoorn (Crateagus) en op lijsterbes (Sorbus).
Hieromtrent is echter nog te weinig onderzoek gedaan.
Naar verluidt zouden de vruchten op Crateagus-onderstam dikwijls
bitter en stenig worden.
3. De b i j z o n d e r e e i s e n d i e d e p e e r a a n d e g r o n d s t e l t
Peren stellen om te kunnen groeien geen hoge eisen aan de grond.
Ze kunnen zowel in klaar zand als op zware klei groeien en een hoge
waterstand goed verdragen, zoals in de practijk herhaaldelijk werd aangetoond (wel hebben ze dan veel schurft). Bij de inundatie in de jaren 1943
en 1944 werd de ervaring opgedaan, dat ze v a n alle fruitsoorten het
minst van water te lijden hadden.
Dat alles wil echter niet zeggen, dat de peren in de cultuur gemakkelijker zijn dan appels; zij vragen waarschijnlijk een zwaardere bemesting
en stellen hogere eisen aan de snoei, aan het klimaat en aan het weer
tijdens de bloei en aan de algemene behandeling.
4. De v a r i ë t e i t e n k e u z e
Evenals bij de appels beschrijven wij in het kort enkele variëteiten.
De variëteiten die de laatste jaren blijkens de keuring door de N.A.K.B.
zeer veel worden geplant zijn in volgorde van belangrijkheid:
1. Conférence.
8. Nouveau Poiteau.
2. Louise bonne d'Avranches.
9. Comtesse de Paris.
3. Saint Rémy.
10. Emile d'Heyst.
4. Giesser Wildeman.
11. Clapp's Favourite.
5.F o n d a n t e d e C h a r n e u = Légipont. 12. Doyenné du Comice.
6. Zwijndrechtse Wijnpeer.
13. Précoce de Trévoux.
7. W i n t e r j a n = Kleipeer.
14. Triomphe de Vienne.
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Variëteiten die nog zoveel geplant zijn, dat de vermelding niet achterwege gelaten kan worden zijn:
15. Herfstpeer v a n Geulle.
19. Oomskinderenpeer.
16. Beurré de Mérode (Doyenné
20. Noord-Hollandse Suikerpeer.
Boussoch).
21. Haverpeer.
17. Portesoien.
22. Beurré Hardy.
18. Maagdenpeer.
23. Beurré Alexandre Lucas.
Van de nieuwe variëteiten noemen we alleen:
24. President Lontreuil en 25. Provisiepeer.
Hier volgen enkele beschrijvingen.
Beurré Alexandre Lucas
Vormt een flinke boom, is meestal vruchtbaar en gezond.
De vrucht is groot en heeft een korte peervorm, groengeel wordend v a n
kleur en goed v a n smaak. Is een handpeer voor November—December
en k a n in het koelhuis t o t Februari bewaard worden.
K a n op zaailing of kwee m e t tussenstam geënt worden.
W o r d t geroemd om zijn grote en regelmatige vruchtbaarheid, waarom
wij deze variëteit hebben beschreven, al valt ze niet direct onder de meest
geplante variëteiten.
Beurré Hardy
Deze variëteit wordt in hoofdzaak in Limburg gekweekt. De boom
wordt groot en draagt laat. Later is de vruchtbaarheid bevredigend,
alhoewel sommigen hierover nog klagen.
De v r u c h t is groot t o t zeer groot, groengeel, bijna geheel m e t bruin
roest overdekt. Tamelijk korte peervorm. Goede handpeer voor eind
September—begin October.
K a n op zaailing of kwee en hoogstam of struik worden aangeplant.
Het grootste bezwaar is de late en dan soms nog onvoldoende vruchtbaarheid.
B e u r r é de M é r o d e ( D o y e n n é Boussoch)
De boom is groot, zeer vruchtbaar en gezond.
De vrucht is kort, gedrongen, geelgroen met veel roestplekken en
weinig of geen blos. Matig goede tafelpeer voor September. Korrelig
vlees. Vallen niet spoedig bij wind.
De variëteit is zeer geschikt voor hoogstam op wild. Zij wordt dan ook
door de kweker gewoonlijk zeer gewaardeerd om haar zeer grote en regelmatige vruchtbaarheid. De kwaliteit is echter niet te best en in verband
daarmede is de prijs dikwijls laag.
Clapp's F a v o u r i t e
De boom is groot en wat laat vruchtbaar, doch k a n een rijke oogst
geven. Geeft lange slappe takken en stelt daarom vrij hoge eisen aan de
snoeier. De boom heeft vrij veel last v a n schurft en soms ook v a n kanker.
De vrucht is groot, fraai peervormig, groen of geelgroen met blos.
Weinig roest, zeer sappig, doch in sommige jaren van matige smaak. Eind
Sprenger, Fruitteelt.
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Augustus—begin September. K a n enkele weken in het koelhuis, doch de
smaak neemt dan spoedig af.
K a n op zaailing of kwee met tussenstam als struik en hoogstam
gekweekt worden. H e t grote voordeel van deze variëteit is haar vroege
rijptijd. Haar late vruchtbaarheid is een nadeel. H e t duurt dikwijls
15 jaren voor een struik of hoogstam op wild draagt. I n verband hiermede wordt deze variëteit niet zo gunstig beoordeeld als enkele jaren
geleden.
Comtesse de P a r i s
De boom is matig tot klein, verder is hij vroeg, buitengewoon vruchtbaar en gezond. Hij v o r m t slappe, v a a k lange soms kale t a k k e n en moet
dus altijd sterk worden ingekort.
De vrucht is middelmatig tot groot, lang peervormig, bleekgroen met
veel roest. Als ze rijp wordt, is het een zeer goede handpeer voor December—Januari. Ze moet dan echter in ieder geval zeer laat geplukt worden,
b.v. eind October en verder een heel goede verzorging genieten. Vaak
worden de vruchten in de Noordelijke provinciën echter niet rijp. Dit
is een heel groot bezwaar v a n deze variëteit.
I n verband daarmede moet ze zo warm mogelijk worden geplant.
Alleen als struik aanbevolen, zowel op zaailing als op kwee. K a n desnoods
als wijker worden gebruikt.
Conférence
Deze peer heeft een matige tot zwakke groei en is vroeg en tevens rijkdragend. De boom heeft zeer weinig last v a n schurft, doch soms wel v a n
kanker.
De vrucht is middelmatig groot, langwerpig groen, geel wordend
roestig. Zeer gemakkelijk te herkennen aan haar rose vruchtvlees. H e t
is een smakelijke handpeer voor October—November. K a n , mits ze
vroeg wordt geplukt, in het koelhuis tot Februari bewaard worden.
H e t is geen wonder, d a t deze peer zeer veel wordt geplant, haar
gezondheid, geringe vatbaarheid voor schurft en grote vruchtbaarheid
en houdbaarheid geven daartoe voldoende aanleiding.
Zij is alleen voor struik aan te bevelen, hoewel ze ook wel als hoogstam
voorkomt. K a n door grote vruchtbaarheid zeer goed op wild worden
geplant. Voldoet op kwee A uitstekend als wijker.
D o y e n n é du Comice
De boom is matig tot tamelijk groot, meestal slecht vruchtbaar, doch
gezond en heeft weinig last van schurft.
De vrucht is middelmatig t o t groot, peervorm, groen, later geelgroen
m e t blos en veel roest. Een v a n de fijnste handperen. Gebruikstijd
October—November. Bij koelhuisbewaring ook nog tot December.
W o r d t alleen als struik aanbevolen en in verband met de geringe
vruchtbaarheid in hoofdzaak op kwee. De zeer fijne smaak v a n deze
variëteit is oorzaak d a t ze nog altijd tamelijk veel wordt geplant. Door de
als regel onvoldoende vruchtbaarheid k a n ze echter niet algemeen worden
aanbevolen. K o r t snoeien is gewenst.
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Emile d'Heyst
De boom is matig t o t groot, vruchtbaar en gezond.
De vrucht is matig groot, peervormig en dik aan het steeleinde. De
kleur is groen of geelachtig groen met veel roest. Handpeer voor November, bij koelhuisbewaring t o t begin Februari.
W o r d t alleen als struik op wild aanbevolen. Deze variëteit schijnt op
sommige plaatsen heel goed, op andere plaatsen matig of slecht t e voldoen. Zij k a n alleen voor goede bedrijven worden aanbevolen. Bij het
oogsten moet men de vruchten op de steelknobbel afbreken, daar ze
anders gemakkelijk uitdrogen.
F o n d a n t e de C h a r n e u = L é g i p o n t
Zeer steil groeiende, tamelijk forse boom. De vruchtbaarheid valt niet
vroeg in, doch is later goed. De boom is gezond, doch heeft tamelijk veel
last v a n schurft, terwijl hij soms w a t gevoelig is voor bespuitingen.
De vrucht is middelmatig tot groot, peervormig, naar de kelk toegespitst, groen en v a a k m e t w a t blos en enig roest. H e t is een goede
tafelpeer voor September—October en k a n in het koelhuis t o t half
J a n u a r i worden bewaard.
De boom k a n worden gebruikt als struikvorm en hoogstam, resp. op
kwee en wild. Deze variëteit is in Limburg zeer veel verbreid en voldoet
daar goed. I n de Betuwe is ze niet zo vruchtbaar en heeft ook nog wel
eens veel last v a n schurft. De steile groei is ook een bezwaar, dat men
k a n tegengaan door de centrale as betrekkelijk spoedig weg t e nemen.
Herfstpeer v a n Geulle
Geeft een grote boom m e t stevige, schuin opstaande t a k k e n . De groei
is sterk, de vruchtbaarheid, m i t s bij voldoende kruisbestuiving, goed,
behoudens soms beurtjaren. De boom heeft weinig of geen last v a n
schurft.
De vruchten zijn groot, groen met soms iets blos, iets langgerekt,
stomp aan de steel. Voor handpeer zéér matige kwaliteit; t e waterig,
doch zeer.goede stoofpeer voor September—October. Ze k a n niet worden
bewaard.
W o r d t als hoogstam geplant, maar is niet aan te bevelen wegens te
geringe kwaliteit.
Giesser W i l d e m a n
De boom is tamelijk klein en vruchtbaar, maar heeft veel last v a n
perenringworm, op n a t t e grond bovendien v a n schurft en soms* v a n
neusrot. Een v a n de allerbeste roodkokende stoofperen. Zeer goed houdbaar tot ver in de lente.
K a n zowel als struik als hoogstam en dan alleen op wild gekweekt
worden. H e t is een zeer goede en geliefde stoofpeer, doch een groot nadeel
is haar vatbaarheid voor ringworm.
Haverpeer
Deze variëteit wordt in hoofdzaak in Limburg gekweekt en wordt daar
voor de extensieve teelt op hoogstam gewaardeerd. Zij geeft een grote,
zuilvormige, hoge boom en heeft weinig last v a n schurft.
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De vrucht is klein, grijsgroen, m e t tamelijk lange, dunne steel. Rijptijd
Augustus. De kwaliteit is slecht, terwijl de vrucht spoedig buikziek wordt.
De variëteit wordt niet meer aangeplant om haar slechte kwaliteit.
Louise bonne d'Avranches
De groeikracht is matig, maar de boom is vroeg en rijkdragend.
Heeft op wild zeer veel last v a n schurft, doch is overigens gezond.
De vrucht is middelmatig groot, peervormig, donkergroen, later geelgroen m e t blos. Een der allerfijnste handperen voor eind September—
begin October, die in het koelhuis bewaard kan worden tot J a n u a r i .
De variëteit kan alleen worden aanbevolen als struik op kwee. Wel
wordt op zaailing een gezonde en vruchtbare boom verkregen, maar deze
heeft dan veel te veel last van schurft. Is ook zeer geschikt voor snoer
en één v a n onze beste soorten om als wijker te worden gebruikt.
Maagdenpeer
De boom is matig groot, vroeg en rijkdragend en gezond, behoudens
hier en daar het voorkomen van kanker.
De vrucht is matig groot, kort, peervormig, geheel bronskleurig, matig
van smaak, meest last van steencellen. De gebruikstijd is v a n b e g i n
September tot October.
Zij wordt meestal als hoogstam op wild geplant. De geringe kwaliteit
en slechte houdbaarheid zijn oorzaken d a t deze peer moet worden ontraden. Ze is ook slecht vervoerbaar, daar ze vlug beschadigd wordt.
Noord-Hollandse Suikerpeer
De boom ontwikkelt zich krachtig en isbovendien vruchtbaar. Kanker
zowel als schurft komt nogal voor. De boom v e r t a k t zich weinig en de
vruchten ontwikkelen zich op korte sporen, waardoor de snoei, vooral
in de jeugd, niet gemakkelijk is.
De vrucht is matig tot groot, peervormig, groen, matig tot slecht van
smaak en wordt gauw melig. Niet houdbaar. Augustus.
K o m t meestal als hoogstam op wild voor. Deze variëteit moet worden
ontraden om zijn geringe smaak en houdbaarheid.
Nouveau Poiteau
De boom is matig groot en groeit steil. Hij is vroeg en buitengewoon
vruchtbaar. Tamelijk veel last van schurft, overigens gezond.
De vrucht is peervormig met eigenaardige zijwaarts ingedeukte top.
Groengeel met roest en soms m e t blos. De smaak is zeer afwisselend,
soms smeltend, maar vaak heel flauw. De beste vruchten krijgt men op
klei. Snel buikziek. Gebruikstijd November.
W o r d t nog steeds tamelijk veel geplant om zijn grote vruchtbaarheid.
De kwaliteit is evenwel niet zeer goed.
Oomskinderenpeer = Kruidenierspeer
Vormt een grote,vrij hoge boom, laat en dan nog niet altijd rijkdragend
doch gezond.
De vrucht is klein en kort, geel met matig lange steel, goed als handpeer in Augustus.
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Wordt meest geplant als hoogstam op wild, doch zou ook op kwee
wel goed groeien. Is de allervroegste peer en verdient uit dit oogpunt
aanbeveling, doch men durft deze variëteit haast niet te planten met het
oog op de zeer slechte vruchtbaarheid.
Portesoien
Deze variëteit geeft een tamelijk grote boom, die later de bolvorm
aanneemt. Is zeer vruchtbaar, ook als jonge boom, terwijl ze geen last
heeft van schurft.
De vrucht is klein, kort peervormig met groenekleur. De rijptijd valt
eind Augustus. De kwaliteit is slecht; ze kan slechts voor stoofpeer
dienen.
Wordt in Limburg nog gehandhaafd door haar grote vruchtbaarheid,
doch k a n t h a n s niet anders dan worden afgeraden wegens volkomen
gemis aan kwaliteit.
Précoce de T r é v o u x
Deze variëteit vertoont een matige tot tamelijk sterke groei en bezit
een vroege en regelmatige vruchtbaarheid. De boom heeft veel last van
schurft.
De vrucht is middelmatig groot, groen, later geel met blos. Zij is peervormig en stomp bij de steel, de smaak is goed, doch iet of wat wrang,
goede tafelpeer voor midden Augustus.
Wordt veel geplant op hoogstam en als struik, zowel op kwee als
op wild. Ons inziens is dit een aanbevelenswaardige peer door haar vroege
rijptijd en goede vruchtbaarheid. Velen vinden de grote schurftgevoeligheid een bezwaar, doch daar de boom niet gevoelig isvoor Bord. pap
achten wij dit bezwaar niet zo erg groot.
President Loutreuil
Deze nieuwe variëteit komt in groei en boomvorm veel overeen met
Conférence. Zij is vroeg en regelmatig vruchtbaar. De boom is gezond.
De vrucht is middelmatig groot, peervormig, geelbruin tot roestbruin
gekleurd, met blos. Het vruchtvlees is zacht, smeltend, de smaak zeer
goed, doch iets gemuskeerd. Het is een goede tafelpeer, waarvan de
pluktijd half September valt, de gebruikstijd (zonder koelhuisbewaring)
in October—November. Bij bewaring in een gewone fruitbewaarplaats
is de houdbaarheid beperkt daar de vrucht spoedig buikweek wordt;
in het koelhuis daarentegen is bewaring tot i Maart mogelijk.
In West-Friesland, waar deze peer reeds enige jaren in cultuur is,
voldoet ze goed wegens de grote vruchtbaarheid en de goede prijzen
die er voor worden betaald.
Provisiepeer
Deze stoofpeer is in 1916 door G. W. VANROSSUM te Naarden gewonnen en in 1932 in de handel gebracht.
De boom groeit matig en is vroeg en goed vruchtbaar. De peer is
middelmatig groot, roestbruin, goed als stoofpeer tot in de lente. Deze
peer m a a k t nog niet zo'n opgang als er oorspronkelijk van werd verwacht.
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Saint Rémy
Zij bezit een forse groeikracht en vormt een brede boom. Voorts is de
boom vruchtbaar. Wel lijdt hij soms aan kanker en is tamelijk v a t b a a r
voor schurft. Ook wordt hij vaak door wintervlinder aangetast.
De vrucht is middelmatig tot vrij groot, peervormig, stomp bij de steel.
Zeer goede winterstoofpeer en lang houdbaar, doch wel eens last van
neusrot. Kookt mooi rood.
K a n worden aanbevolen als hoogstam eh struik op wild, doch men
moet op een ruime plantafstand (8 à 9 m) rekenen. De vruchten vallen
spoedig, welk euvel met groeistof te verhelpen is.
T r i o m p h e de V i e n n e
Heeft een matige tot flinke groeikracht. Wel is zij laat en veelal, doch
niet altijd, onvoldoende vruchtbaar. Volgens de ervaringen v a n de laatste
jaren sterk vatbaar voor loodglans.
De vrucht is groot, vaak zeer groot, peervormig, geel met veel roest,
geen blos. Zeer smakelijke handpeer voor September. Zij wordt vaak
te vroeg geplukt.
' De variëteit kan worden gebruikt als struik op zaailing of kwee met
tussenstam. Zij kan, ondanks haar fijne smaak niet worden aanbevolen
door de slechte vruchtdracht (die overigens in 1942, 1943 en 1948 goed
was). De oorzaak der onvruchtbaarheid is onbekend, doch misschien
is deze gelegen in een te lage temperatuur tijdens de bloei. Op het fruitteeltproefbedrijf te Utrecht was de vruchtbaarheid bij korte snoei zeer
bevredigend.
Winterjan = Kleipeer
De boom is klein, vroeg en zeer rijkdragend, doch heeft wel last. van
beurtjaren. Is zeer v a t b a a r voor perenringworm.
De vrucht heeft een korte peervorm. De kleur isgroen, later geel met
veel roest. Het is een zeer goede, roodkokende stoofpeer, die tot laat in
de lente is te gebruiken. Is zeer windvast en de boom wordt daarom wel
als windschut gebruikt.
W o r d t als hoogstam en struikvorm alleen op zaailing geplant. E r
schijnen verschillende rassen te bestaan, waarvan vooral de Dubbele
Winterjan of Spekpeer aan te bevelen is. Een groot nadeel is de vatbaarheid voor de perenringworm; ook is de groei dikwijls w a t te zwak.
Zwijndrechtse Wijnpeer
De boom is middelmatig groot, vroeg en zeer rijk dragend en tevens
zeer gezond.
De vrucht is peervormig en matig groot. De kleur is groen met weinig
of geen blos; de smaak isgoed tot zeer goed. Tafelpeer voor October—November.
K a n als hoogstam of struik worden geplant en wordt meestal op zaailing veredeld in verband met de grote vruchtbaarheid.
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S. De p l a n t v o r m e n en - s y s t e m e n
I e . De hoogstamboomgaard
Alhoewel het aanleggen van een perenhoogstamboomgaard op ongeveer gelijke wijze k a n geschieden als bij de appels is er toch wel verschil
te noemen. De keuze der variëteiten is gemakkelijker, omdat vele variëteiten voor de hoogstamvorm geschikt zijn. Wij noemen slechts de
Beurré de Mérode, de Nouveau Poiteau, de Légipont, de Zwijndrechtse
Wijnpeer, de Précoce de Trévoux, maar men k a n nog andere kiezen,
benevens de stoofperen.
De afstand der bomen moet men geringer nemen en zo k a n men over
het algemeen volstaan met een plantwijdte van 7 à 8 m, waardoor het
weinig zin heeft v a n wijkers gebruik t e maken. Daar de meeste peren
tamelijk gelijk bloeien, behoeft men zich over de bestuiving minder
bezorgd t e maken, als men er maar rekening mede houdt, dat er voldoende afwisseling in variëteiten wordt betracht. Toch is het niet geheel
en al onverschillig welke variëteiten men bijéén zet. Het spreekt vanzelf
dat Précoce de Trévoux als vroege bloeier gemakkelijker bestoven wordt
door de vroege bloeiers: Comtesse de Paris of Beurré de Mérode dan
door de late bloeiers: Clapp's Favourite of Nouveau Poiteau.
W a t over het plantverband bij appels werd gemeld, geldt in dezelfde
m a t e voor de peer.
Een voorbeeld v a n een hoogstambeplanting van peren volgens het
twee-rijen-systeem volgt hieronder.
H o o g s t a m b o o m g a a r d p e e r . De bomen worden verondersteld op
zaailing te zijn geënt.
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De St. Remy is afgewisseld met de klein blijvende Giesser Wildeman,
omdat de eerstgenoemde variëteit anders niet voldoende heeft aan 6 X 8
m ruimte.
Eventueel k a n nog een windschut geplant worden v a n Kleipeer op
3 m afstand in de rijen, bijv. 5 m v a n de eerste rij Beurré de Mérode.
De bloeitijd verloopt v a n West naar Oost v a n vroeg naar laat.
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2 e . De struikboomgaard
In tegenstelling met de hoogstamboomgaard peer en de struikaanplant
appel biedt het maken van een plan met struikvorm peer moeilijkheden.
Bij het hoofdstuk „onderstammen" is er reeds op gewezen, d a t er geen
goede zwakgroeiende peeronderstam bestaat en dat de kwee slechts in
twee te gebruiken selecties voorkomt, A en C, die w a t groeikracht betreft
weinig uiteenlopen. Bovendien moet opgemerkt worden, dat niet alle
variëteiten op deze typen goed groeien. Een goed plantplan te maken
voor struikvormpeer met blijvers en wijkers valt dus niet mee. De
variëteiten, die als wijker goed voldoen, zijn bijna alleen Conférence en
Louise bonne d'Avranches. Daar men de blijvers op wild meestal op
6 meter, doch hoogstens op 8 meter plant, gebeurt het zelden, dat van de
wijkers reeds een zeer goede oogst wordt verkregen vóór ze teruggesnoeid
of zelfs gerooid moeten worden.
Peren zijn, zelfs op kwee, niet vroeg vruchtbaar en het jongleren met
plantafstanden en onderstammen, zoals bij appels mogelijk is, valt bij
de peren niet mee.
Hier volgt een voorbeeld v a n een struikvormperenboomgaard m e t
blijvers en wijkers.
S t r u i k a a n p l a n t . De blijvers staan op zaailingonderstam.
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In dit voorbeeld kozen wij handperen als blijvers en letten hierbij
op de bestuiving. Aan weerszijden van het spuitpad namen we Conférence, omdat de Conférence geen brede boom vormt. Als wijkers op
3 m in de rij namen we Louise bonne d'Avranches en Conférence. Aangezien de afstand tussen de rijen ruim genomen is, zullen ze vrij lang
kunnen blijven staan. Bovendien k a n men de struiken pyramidaal of
min of meer als spilvorm opkweken. Vooral de Conférence leent zich
hiertoe uitstekend.
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3 e . Het haagsysteem
Hierover zijn geen nieuwe opmerkingen te maken. Haagsysteem in de
engere betekenis v a n het woord k a n bij peren nog betere toepassing
vinden dan bij appels wegens de pyramidale groei der bomen. Men k a n
de rijen der blijvers dan op 5—6 m en de afstand in de rijen op 3 m
bepalen.
De bomen moeten bij het haagsysteem in elk geval h u n centrale as
behouden en in de aanvang veel gesteltakken vormen door het regelmatig terugsnoeien v a n de middentak. De bomen worden m.o.m. als
spilvormen opgekweekt, al wordt hierbij geen zomersnoei toegepast.
4 e . Het cordonsysteem en de „pilaaf -vorm
Worden voornamelijk bij appels toegepast. Men k a n ook peren aan
recht of schuinstaande snoeren telen en deze worden onder 5 behandeld.
5 e . De vormbomen
Leibomen zijn voor de handelsfruitteelt v a n weinig betekenis en wel
om de volgende redenen: ze vragen buitengewoon veel werk en zijn als
regel laat vruchtbaar.
H e t neemt niet weg, d a t de toepassing soms ook voordelen kan opleveren. H e t voornaamste daarvan is, dat men deze k a n toepassen bij
het bedekken van muren, waardoor het mogelijk is variëteiten te telen
die in het open veld niet voldoende rijp worden of geen aroma verkrijgen.
Zo kan men op deze wijze Beurré d'Hardenpont, Passe Crassane,
Olivier des Serres en dergelijke variëteiten kweken die in een Zuidelijker
klimaat thuis behoren. Comtesse de Paris ontwikkelt zich tegen een
muur ook beter en wordt dan goed rijp.
Als leiboom geteeld, worden de vruchten meest groter en hebben
minder te lijden v a n schurft.
Het kenmerk v a n vormbomen is, dat de gesteltakken zich niet mogen
vertakken, doch d a t op de gesteltakken k o r t vruchthout wordt gekweekt.
Om daartoe t e geraken en de vormen te behouden, is een zomersnoei en
een wintersnoei nodig.
Wij k u n n e n de vormbomen indelen in:
I. d e v r i j s t a a n d e v o r m b o m e n :
de pyramiden ;
de snoeren en spillen.

II. de l e i b o m e n :
de snoeren
enkele, te verdelen in:
het enkel rechtstaand snoer;
het enkel schuin snoer;
het enkel vlakliggend snoer;
dubbele, te verdelen in:
het dubbel rechtstaand snoer (U-vorm) ;
het dubbel schuinstaand snoer (V-vorm);
het dubbel vlakliggend snoer.
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de Palmetten, te verdelen in:
met schuine takken;
m e t horizontale takken;
met gedeeltelijk rechtop groeiende t a k k e n ( = palmet Candélabre en palmet-Verrier);
de Waaiers.
I. D e v r i j s t a a n d e v o r m b o m e n
De pyramide. Wij kennen enkele variëteiten van de pyramide, n.1.
d e regelmatige of kunstmatige en de onregelmatige of natuurlijke
pyramide. Daarnaast bestaat de vleugelpyramide, die zeer kunstmatig
y^an vorm is en weinig voorkomt. De gesteltakken worden hier door
enting aan elkaar verbonden.
Het verschil tussen een onregelmatige en regelmatige pyramide is
gelegen in de opbouw v a n de kroon. Bij de regelmatige ontspringen de
gesteltakken in étagevorm, 4 à 5 gesteltakken plus een middentak per
étage; bij een onregelmatige pyramide mogen de loten op willekeurige
plaatsen op de stam als gesteltakken worden behouden. Het verschil
m e t een struik is dan het feit, d a t de gesteltakken onvertakt zijn en het
vruchthout streng wordt gesnoeid.
H e t k a n onder geen enkel beding aanbeveling verdienen pyramiden
t e planten, zelfs niet voor de liefhebber.
Het enkel rechtstaand snoer is de eenvoudigste vormboom die we
kennen. Ze bestaat uit een enkele verticale stam, die tevens gesteltak is
en waarop kort vruchthout voorkdmt. Veredeld op zwak groeiende
onderstam en met een vruchtbare variëteit, die zich bovendien voor dit
doel leent, zoals Louise bonne d'Avranches, kan het snoer ook in de
handelsfruitteelt wel voldoen, vooral als wijker of langs een pad geplant.
E e n bezwaar is het vele werk dat de zomersnoei vraagt, al zijn de vrucht e n die er zich aan ontwikkelen dikwijls v a n extra kwaliteit. Bij de
opkweek moet men er aan denken de boom zich niet te snel t e laten
verlengen en moet men dus elk jaar de verlenging behoorlijk inkorten,
anders ontstaan gedeelten waarop te weinig vruchthout voorkomt.
De plantafstand v a n het enkel rechtstaand snoer is 60—80 cm.
W o r d t aan de vruchthoutsnoei minder aandacht besteed en in het
bijzonder de zomersnoei nagelaten, zodat er lang vruchthout ontstaat
d a n wordt wel gesproken v a n spilvorm. Anderen verstaan onder spilvorm
smalle, hoog opgegroeide struiken, waarvan de onderste t a k k e n bijna
even lang zijn als de bovenste. De gesteltakken mogen zich vertakken.
Dit is dus geen vormboom meer.

II. De l e i b o m e n
De snoeren
Het enkel rechtstaand snoer is reeds behandeld; als leiboom geteeld,
wordt het vruchthout gewoonlijk korter gesnoeid. Principieel is er geen
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verschil in opkweek en behandeling tussen het rechtstaand en het
schuine snoer. I n het schuine kweekt men alleen op 40—60 cm boven
de grond een bocht v a n ongeveer 30 0 met de loodlijn. Het voordeel hiervan is, dat het snoer tegen de muur v a n bepaalde hoogte langer k a n
worden dan het rechtstaand snoer. W o r d t het snoer oud d a n zal het
onderste vruchthout bij het schuinstaand snoer langer standhouden.
Het enkel vlakliggend snoer moet worden ontraden. Op de bocht ontstaat veel schot, dat telkens moet worden teruggekort, terwijl de groei
van het vruchthout in het vlakliggend snoer zelf dikwijls onvoldoende is,
vooral op het einde. Men moet er op letten, d a t het verticale gedeelte
voldoende lang wordt genomen, daar anders de peren te dicht bij de
grond hangen en bij regen vlug besmeurd worden door opspattende
gronddeeltjes.
Het dubbel staand snoer= de U-vorm heeft boven het enkel rechtstaand
snoer het voordeel, dat de groeikracht wat meer getemperd wordt en de
vruchtbaarheid wellicht eerder zal optreden, terwijl men niet zo sterk
behoeft t e snoeien. Nadeel is, dat men nauwkeurig moet opletten, dat
de twee t a k k e n even sterk blijven. Als een t a k wegvalt door kanker of
andere oorzaak is 'de hele vorm bedorven.
De afstand tussen de gesteltakken moet ongeveer 35 cm zijn. Men
plant de U-vormen dus 80 à 100 cm uit elkaar.
Het dubbel schuin snoer of de V-vorm is ons inziens niet aanbevelenswaardig, omdat de muurvlakte daarbij onvoldoende wordt benut, tenzij
men de armen v a n de verschillende snoeren over elkaar legt, wat ook
bezwaren geeft.
Het dubbel vlakliggend snoer heeft dezelfde nadelen als het enkel vlakliggend snoer.
De Palmetten
Onder de behandeling v a n een ter zake zeer kundige kracht kunnen
palmetten een ongemeen sieraad voor de tuin vormen en ook vruchten
v a n buitengewone kwaliteit voortbrengen. Rendabel is een dergelijke
cultuur in ons land echter allerminst. Ook staat men elk ogenblik aan
het gevaar bloot, d a t bepaalde gesteltakken uitvallen, waardoor de vorm
reddeloos verloren is.
Kunnen enkel rechtstaand, enkel schuin snoer of U-vorm, in het
bijzonder voor de liefhebber en de kleine tuin in bepaalde gevallen aanbeveling verdienen, de opkweek en verzorging van de ingewikkelde
palmetten vraagt zoveel zorg en vakkennis, dat we ze nimmer zouden
willen aanraden.
Het palmet Candélabre kan bestaan uit 4 of 6 gesteltakken, zelden
uit 8. Twee gesteltakken staan altijd ongeveer 35 cm v a n elkaar om
ruimte t e laten voor de ontwikkeling v a n de scheuten in de zomer. Bij
de opkweek beslist de boomkweker reeds dadelijk hoeveel t a k k e n het
palmet Candélabre zal krijgen, daar hiervan de lengte van het horizontale
gedeelte v a n de onderste gesteltak afhankelijk is.
H e t p a l m e t met schuine takken is gemakkelijker te vormen dan de

572
palmet Candélabre. Is de muur hoog genoeg d a n k a n men steeds nieuwe
gesteltakken bijvormen.
Het palmet Verrier. Hierbij laat men verticale takken op afstanden
v a n 35 cm ontspringen op het horizontale gedeelte van de onderste
gesteltak.
Men kent bij het palmet Candélabre en bij het palmet met schuine
takken vormen met en zonder h a r t t a k . Die zonder h a r t t a k zijn a a n t e
bevelen; de h a r t t a k groeit anders het snelst en zou te veel voedingsstoffen tot zich nemen.
H e t palmet met vlakliggende takken heeft hetzelfde bezwaar als genoemd is bij de vlakliggende snoeren. Het valt niet mee groei in de
gesteltakken te houden.
Om een muur mooi t e bekleden wisselt men palmetten met horizontale
takken af met die met schuine takken.
De Waaiers
Een bijzondere v o r m v a n leibomen vormen de waaiers. Deze immers
worden wel in een plat vlak uitgebonden, maar er worden geen gestelt a k k e n met vruchthout aangelegd en de t a k k e n mógen zich vrij vertakken.
De waaiervorm wordt voor peer zelden gebruikt, ze zal bij de morel
worden behandeld.
De vruchtbaarheid in het hart v a n de leibomen valt als regel niet mee.
Bij het vormen lette men er op, d a t men geen nieuwe gesteltakken
aanlegt voor de oudere voldoende zijn ontwikkeld.
6. D e z i e k t e n e n p l a g e n v a n d e p e e r e n h u n n e b e s t r i j d i n g
I e . De dierlijke parasieten van de peer
Pereblcesemsnuitkever (Anthonomus cinctus)
Deze snuitkever lijkt veel op de appelbloesemsnuitkever, de lichte
streep op het achtereind der dekschilden is vrijwel recht en minder
duidelijk zwart omzoomd; de levenswijze is echter geheel anders. De
eitjes worden in September in de knoppen, meestal bovenaan, gelegd.
De top v a n de met een ei belegde knoppen wordt bruin. De larven begeven zich naar de voet v a n de knoppen en vreten deze uit ; soms vreet
de larve zich zelfs een eindje in het vruchtspoortje. De verpopping heeft
in de voet der knoppen plaats, in de loop van de zomer verschijnen de
jonge kevers, welke in September weer eitjes leggen.
De perebloesemsnuitkevers nemen in ons land toe. Dit is een bedenkelijk verschijnsel; omdat deze kevers schadelijker zijn dan de appelbloesemsnuitkevers. Terwijl een larve v a n deze laatste slechts een bloemknop vernielt, wordt door een larve v a n de perebloesemsnuitkever de
gehele gemengde knop, dus een aantal bloemknoppen, vernietigd.
DDT is een geschikt middel gebleken. Men verkrijgt alleen een gunstig
resultaat als op het juiste tijdstip gespoten wordt. Dit tijdstip, dat per
radio bekend gemaakt wordt, ligt in de eerste helft van September,
voordat de kevers eitjes hebben gelegd.
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Appelbloesemsnuitkever (Anthonomus pomorum)
Ook in de bloemknoppen v a n perebomen legt deze kever wel haar
•eitjes, echter in mindere mate. De beschadiging is gelijk aan die bij appel,
evenzo de bestrijding, zodat naar de appel verwezen k a n worden,
zie blz. 540.
Pereringworm (Agrilus sinuatus)
I n de bast v a n stammen en takken, vooral v a n jonge perebomen,
ziet men soms zigzag kronkelende barsten; in de omgeving v a n deze
barsten is de bast donkerbruin, dood. Sterk aangetaste takken, zelfs
hele bomen, kunnen vrij spoedig afsterven.
Onder de schors hebben larven v a n een purperrode of koperkleurige
kever hun kronkelende gangen gemaakt. Deze larven leven twee jaar
in het spinthout, verpoppen dan vlak onder de schors en in J u n i komt de
jonge kever t e voorschijn. Na enige tijd worden de eitjes gelegd in schorsspleten en onder schorsschubben, weldra komen daaruit de larven te
voorschijn, die zich door de schors heen boren en dan weer twee jaar in
het spinthout h u n gangen maken. De larven hebben een brede kop en
een sterk gesegmenteerd (geleed) lichaam.
Een afdoende bestrijding is nog niet bekend.
Bastkevers
Zie bij pruim blz. 791.
Wormstekigheid (Carpocapsa pomonella)
De beschadiging en de bestrijding zijn geheel gelijk aan die bij appel,
zodat naar blz. 540 verwezen k a n worden.
Wintervlinder (Cheimatobia brumata)
Hoewel peren minder worden aangetast dan andere vruchtbomen k a n
de beschadiging toch bedenkelijk zijn. Bestrijding k a n noodzakelijk zijn,
men zie daarvoor blz. 541.
Verschillende bladrollers
W a t voor appels geldt, is ook voor peren v a n toepassing. Men zie
daarvoor blz. 542.
Chloroclystis rectangulata
De rupsjes v a n die vlindertjes beschadigen de perebomen op dezelfde
wijze als de appelbomen, zodat naar blz. 543 verwezen k a n worden.
Zeuzera pyrina
De beschadiging, veroorzaakt door de rupsen v a n deze vlinder, lijkt
op die, welke de rupsen van de wilgenhoutrups bij appel teweegbrengen.
De gangen zijn evenwel niet gekronkeld, doch recht en minder breed,
doordat de rups kleiner is (hoogstens 5 cm). Zij komen niet alleen in de
stam, maar ook in de dikkere takken voor.
In Juni—Juli worden de oranje-gele eitjes in schorsspleten van de
stam en de dikkere t a k k e n gelegd, de rupsen boren zich in het hout en
maken daarin, evenals Cossus-rupsen, gangen. H e t boorsel is soms aan
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de voet der bomen t e vinden. Bevinden deze gangen zich in een dikkere
tak, dan k a n deze gaan kwijnen en tenslotte dood gaan.
De rupsen leven 2 à 3 jaar in een boom, zij zijn geel, het lichaam is
met zwarte stippen bedekt. De verpopping heeft ook in een poppenwieg
bij het begin v a n de gang plaats; soms steekt het lichaam v a n de pop
in een prop boorsel buiten de gang uit.
Doordat de gangen vrijwel recht zijn, lukt het v a a k de rupsen t e doden
door m e t een ijzerdraad in de gang t e steken.
Overigens k a n men ook benzine of zwavelkoolstof in de gang spuiten
en daarna de gang met stopverf of klei afsluiten.
Perezaagwesp (Hoplocampa brevis)
Hoewel de zaagwesp, welke peren aantast, een andere soort is dan die,
welke bij appels voorkomt en er kleine verschillen tussen de zaagwespen
en larven v a n beide soorten bestaan, is de levenswijze gelijk, zodat ook
de bestrijding dezelfde k a n zijn. Men zie daarvoor blz. 545.
Slakvormige bastaardrups (Eriocampoides limacina)
De bladeren worden aan de bovenzijde geskeletteerd (het bladmoes
wordt weggegeten tot op de opperhuid aan de onderzijde v a n het blad,
de nerven blijven gespaard) door lichtgele bastaardrupsjes (10paar poten),
welke m e t een zwarte slijmachtige massa zijn bedekt. I n h u n bedekking
lijken de bastaardrupsen op slakjes. Eind Mei verschijnen de kleine,
zwarte bladwespjes uit de grond, zij leggen haar eitjes aan de onderzijde
der bladeren. De bastaardrupsen zijn in Juli volwassen, zij verpoppen
dan in de grond. De wespjes v a n de tweede generatie verschijnen begin
Augustus; er worden dan weer eitjes gelegd en spoedig daarna begint de
bladbeschadiging opnieuw. Doordat de tweede generatie talrijker- is,
zijn er in Augustus meer slakvormige bastaardrupsjes, zodat de beschadiging meer opvalt. De schade valt echter mee, evenals van Simaethes
pariana, omdat het blad pas wordt beschadigd als het zijn functie grotendeels heeft vervuld. In het najaar begeven de bastaardrupsen zich weer
in de grond, waar zij in een cocon overwinteren; de verpopping heeft in
het voorjaar plaats.
»
De slakvormige bastaardrupsjes kunnen reeds gedood worden door
ze enige malen, met tussenruimte v a n enkele uren, met poederkalk t e
bestuiven. Na de eerste bestuiving verdwijnt de slijmmassa, maar de
bastaardrupsjes zijn dan nog levend; bij de volgende bestuivingen komt
de poederkalk op de onbeschermde larven terecht en daartegen zijn zij
niet bestand.
Door bespuitingen met loodarsenaat, als de bastaardrupsjes uit de
eitjes beginnen te komen, k a n de beschadiging voorkomen worden.
Ook door bespuitingen met nicotine, Derris en DDT kunnen de
bastaardrupsen gedood worden.
Peregalmug {Contarinia pyrivora)
De eigenaardig bij de kelkholte gezwollen vruchtjes, die dikkoppen
worden genoemd, zijn bijna overal bekend. Zij vallen spoedig âf en gaan
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in rotting over. Snijdt men een dikkop door, dan ziet men inwendig een
aantal kleine witte maden, de larven v a n de galmug.
Bij het begin van de bloei komen de galmugjes uit de grond t e voorschijn, de eitjes worden in groot aantal (10—30) in de nog niet geopende
bloesem gelegd. De maden boren zich later in de pas gezette vruchtjes,
welke tot dikkoppen uitgroeien. Na zes weken zijn de maden volwassen,
zij kruipen in de grond, maken daar een cocon, waarin zij overwinteren.
Een afdoende bestrijding is nog niet bekend.
Afplukken en verbranden v a n de dikkoppen vermindert de aantasting
in een volgend jaar; in het groot is deze methode vrijwel onuitvoerbaar.
W a a r de grond zwart gehouden wordt, k a n men door geregeld schoffelen en harken v a n af midden J u n i t o t eind Juli met het doel het bovenste
laagje v a n de grond droog t e houden, voor de maden, welke zich in dat
laagje bevinden, de omstandigheden zo ongunstig maken, dat zij sterven.
In Engeland heeft men een gunstig resultaat bereikt door kort voor het
t e voorschijn komen v a n de galwespjes, de grond met 1 0 % v.b.c. t e
besproeien; blijkbaar worden dan de popjes gedood.
J a r e n geleden zijn ook proeven in ons land genomen; niet alleen is
v.b.c. gebruikt, maar ook'.naphtaline. De gunstige uitkomsten v a n het
eerste proefjaar werden in een volgend j a a r niet bevestigd.
Wellicht is een behandeling op een bepaald tijdstip doeltreffend.
Misschien zullen nieuwe middelen tegen insecten in de grond b a a t geven.
Calocoris fulvomaculatus
Deze wants wordt in Frankrijk beschouwd als de oorzaak v a n de
uitwendige stenigheid bij peren; op de schil komen witte, opengebarsten
verhevenheidjes voor. Wellicht wordt ook de bobbeligheid (zonder
uitwendige kratertjes), waarbij bruine stippen in het vruchtvlees, dicht
onder de schil, kunnen voorkomen, mede door deze wants veroorzaakt.
Ongetwijfeld veroorzaakt een andere wants (Lygus pabulinus) eveneens
deze beschadiging.
Daar deze wantsen eveneens hun eieren in dë bast leggen (Lygus
pabulinus doet dit bij voorkeur in bessentakken) moet een minerale
oliepreparaat voor de winterbespuiting gebruikt worden; bessenstruiken
in de nabijheid dienen ook bespoten te worden..
Voorjaarsbespuitingen m e t nicotine, Derris of D D T kunnen eveneens
resultaat opleveren.
Bladluizen
Op peren kunnen ook enige bladluissoorten voorkomen, slechts in
sommige jaren is de aantasting v a n betekenis.
Bij nauwkeurig opletten in het najaar blijkt het of eitjes zijn afgezet
en een winterbespuiting met v.b.c. noodzakelijk is.
Schildluizen
Evenals op appels kunnen op de stammen en takken, zelfs op d e
vruchten v a n peren, schildluizen — en dan voornamelijk de kommavormige — voorkomen. Dit is vooral het geval bij bomen, welke zeer
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beschut staan, b.v. vormbomen langs muren en schuttingen. De dikkere
t a k k e n kunnen dan met een korst v a n schildluizen bedekt zijn.
Voor de bestrijding zij verwezen naar blz. 548.
Perebladvlo (Psylla pyricola)
De perebladvlo lijkt op de appelbladvlo, de levenswijze is echter een
andere. De volwassen bladvlooien, welke min of meer roodachtig bruin
gekleurd zijn, overwinteren.
Bij het begin v a n de bloei worden de eitjes gelegd, de larven zuigen
aan de jonge blaadjes en scheutjes, daarbij zeer veel honingdauw afscheidend; men neemt aan, d a t er twee generaties per jaar zijn.
Een winterbespuiting heeft weinig zin, omdat de volwassen bladvlooien
niet alleen op de bomen maar ook elders overwinteren, dus bij een bespuiting niet allen worden gedood.
Bespuitingen in het voorjaar met nicotine, wellicht ook met Derris en
DDT dienen te worden uitgevoerd.
Spint (Metatretranychus ulmi)
Op peren komt dezelfde mijt voor als op andere vruchtbomen, echter
in mindere mate.
Voor levenswijze v a n de parasiet, beschadiging en bestrijding leze
men blz. 548.
Pokziekte (Eriophyes piri)
Vooral bij beschut staande bomen ziet men langs de hoofdnerf aan de
bovenzijde v a n het blad eerst geelgroene, vervolgens roodachtige, tenslotte bruine pokjes. I n deze pokjes, aan de onderzijde, leven en vermeerderen zich de galmijten, die de oorzaak v a n het verschijnsel zijn.
Tegen het vallen der bladeren begeven de mijten zich naar de knoppen,
waar zij onder de schubben een winterschuilplaats vinden.
Bij een sterke aantasting wordt de groei der bornen geremd.
Door een vroege voorjaarsbespuiting (begin Maart) met 5 % Californische pap, worden de mijten afdoende bestreden.
2 e . De plantaardige parasieten van de peer
Schurftziekte (Venturia pirina = Fusicladiüm pirinum)
De zwam, welke de schurftziekte bij peren veroorzaakt, tast niet de
appels aan en omgekeerd is de schurftzwam v a n appels niet in s t a a t de
peren aan t e tasten; toch zijn beide zwammen zeer verwant. De verschijnselen bij appels en peren lijken veel op elkander.
De vlekken op de bladeren blijven iets kleiner, zij komen voornamelijk
aan de bovenzijde der bladeren voor.
De vruchtjes worden reeds zeer jong aangetast; op de steeltjes ontstaan zwarte plekken. Dergelijke vruchtjes vallen spoedig af. Op de
oudere v.ruchten kunnen diepe spleten ontstaan; misvorming van de
vruchten komt bij peren meer voor dan bij appels.
De takaantasting, bij appels in ons land een uitzondering, komt bij
peren veel voor. Op de aangetaste takjes vormen zich eerst blaasjes, die
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openspringen, zodat de schors zeer ruw wordt. I n de opengebarsten
blaasjes bevindt zich het zwarte schimmelpluis, waarop de conidiën
gevormd worden.
De bestrijding k a n op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij appels.
Wel verdraagt het pereblad beter een bespuiting met koperpreparaten,
maar toch wordt op peren na de bloei weinig met kopermiddelen gespoten,
omdat de schil der vruchten vaak ruw en bruin wordt; de kleur der
vruchten is minder mooi. Nosprasit vormt een gunstige uitzondering.
Overigens raadplege men blz. 549. Perebladeren zijn voor kwikpreparaten
gevoeliger dan appelbladeren. Voor de bespuitingen vóór de bloei
kunnen deze middelen aanbevolen worden, na de bloei kunnen perebomen niet met kwikpraeparaten bespoten worden.
Kanker (Nectria galligena)
Appels en peren worden door dezelfde kankerzwam aangetast; de verschijnselen zijn ook vrijwel gelijk. Van een tak, waarvan de bast rondom
is aangetast, wordt het blad zwart.
De aangetaste vruchten vertonen bij de kelkholte ook meestal een
donkere rotte plek, waarop kleine bobbeltjes, waar de conidiën gevormd
worden. In het conidiënvormende stadium heet de zwam Cylindrocarpon
mali.
Een afdoende bestrijding is niet bekend; de maatregelen, welke enig
succes geven, zijn beschreven op blz. 550.
Moniliaziekte (Monilia fructigena)
De ziekteverschijnselen bij peren zijn dezelfde als bij appels; alleen
komt zwartkleuring van de vruchten bij peren niet voor.
Voor de verdere beschrijving en bestrijding k a n naar blz. 551 verwezen
worden.
Loodglans (Stereum purpureum)
Op blz. 552 is een beschrijving v a n de ziekteverschijnselen gegeven,
welke ook voor peren geldt. Er is echter een bijzonderheid n.1. het optreden v a n vrijwel ronde lichtgroene vlekjes op de vruchten. Dit verschijnsel, dat blijkens de buitenlandse literatuur nog nergens is waargenomen, werd enige jaren geleden aangetroffen bij enkele rassen n.1.
Legipont, Précoce de Trévoux en Louise Bonne d'Avranches.
Overigens leze men blz. 552.
Roetvlekkenziekte (Gloeodes pomigena en Leptothyrium pomi)
Zie blz. 552.
3 e . De niet-parasitaire ziekten van de peer
Vorstbeschadiging
Lage temperaturen zijn voor perebomen even gevaarlijk als voor
appelbomen. Bastbeschadiging en vorstspleten zijn in de winters 1940
en 1941 veel voorgekomen, met als gevolg een heviger optreden van de
loodglansziekte.
Een verschijnsel, dat zelden bij appels, doch tamelijk veel bij peren
Sprenger, Fruitteelt.
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Foto 13. Monüja-aantasting bij peer.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

Foto 14. Lichtgroene vlekjes op de vruchten veroorzaakt door de loodglanszwam
(Stereum purpureum).
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)
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wordt waargenomen, is een bruin t o t zwartkleuring v a n het cambium,
terwijl ook de bast grijsbruin getint werd. Dit lijkt zeer ernstig; men
krijgt de indruk, dat de bomen met verkleurd cambium ten dode zijn
opgeschreven. Toch is gebleken, d a t slechts zelden zo'n boom doodgaat; in de regel is de groei zelfs volkomen normaal.
Kwee-onderstammen zijn vrij gevoelig voor lage temperatuur. In
strenge winters hebben vele kwee-onderstammen zo ernstig geleden, dat
de bomen gestorven zijn. Men zal daarom goed doen in een strenge winter
de voet van perebomen op kwee op „zwarte grond" met een laag stro,
blad of ander beschermend materiaal te bedekken.
Bladbeschadiging komt bij peren weinig voor, wel echter bloesem- envruchtbeschadiging. Bij de vruchten wordt de schil bruin, ruw, kurkachtig. Reeds bij jonge vruchtjes is dit verschijnsel te zien; meestal
groeien dergelijke vruchtjes door; later ziet men de bruine verkleuring
als een ring rondom het breedste gedeelte van de vrucht.
Ijzergebrek (Chlorose) komt bij peren vaker voor dan bij appels;
(zie blz. 554).
Stenigheid
H e t is een normaal verschijnsel, dat bij peren, vooral bij sommige
rassen, steencellen, d.w.z. cellen met een verdikte, harde wand, rondom
het klokhuis voorkomen. Bij stenige peren komen groepen steencellen
verspreid door het vruchtvlees voor; soms zijn deze groepen steencellen
bruin gekleurd. Veelal zijn stenige vruchten onregelmatig gebobbeld.
Op blz. 546 is reeds vermeld, dat een dergelijk verschijnsel het gevolg
k a n zijn v a n het steken v a n wantsen. Ongetwijfeld komen er ook gevallen
voor, waarbij wantsen geen rol gespeeld hebben.
Sommige bomen dragen jaarlijks stenige vruchten.
Men ent dergelijke bomen vaak om, maar dit levert niet altijd resultaat
op; de vruchten v a n de verjongde boom kunnen weer hetzelfde verschijnsel vertonen. Men krijgt dan de indruk, dat er v a n de onderstam
of de standplaats een invloed uitgaat, waaraan de abnormale vorming
van steencellen moet worden toegeschreven.
c. D e mispel
De mispel behoort tot de familie der Rosaceae, subfamilie Pomoïdeae,
geslacht Mespilus, soort germanica L.
Zij is inheems in Voor- en Centraal-Azië.
Ze wordt meestal geënt op Crataegus-onderstam, doch k a n ook op
zaailing (Mespilus germanica) worden veredeld.
Mispels groeien gemakkelijk op de meeste gronden, doch staan wel
graag wat beschut.
De meest gekweekte variëteit is de H o l l a n d s e R e u z e n m i s p e l .
Het schijnt echter, dat mispels nog vaak door zaaien worden vermenigvuldigd en dat dus onder de naam „Hollandse Reuzenmispel" ook wel
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kleinvruchtige bomen zullen worden verkocht. Andere variëteiten zijn:
N o t t i n g h a m en R o y a l .
Er zijn geen bepaalde ziekten a a n welker bestrijding m e n speciale
aandacht dient te besteden.
Mispels worden in ons land niet voor de handel geteeld. De vruchten
zijn meestal klein v a n stuk, terwijl de harde pitten nog een vrij belangrijk
deel van de inhoud vormen. Slechts weinigen stellen het gebruik v a n de
vruchten op prijs, vooral ook omdat het tijdstip v a n eetrijpheid moeilijk
is te bepalen. Men moet de vruchten lang aan de boom laten zitten en
daarna nog binnenshuis zacht laten worden. Spoedig komen zij dan echter
over dit rijpheidsstadium heen en gaan t o t rotting over, waarna ze niet
meer gebruikt kunnen worden.
De mispel komt bijna uitsluitend voor in grote tuinen, waar ze tevens
sierwaarde heeft door haar grote, in eind Mei of J u n i ontluikende, witte
bloemen.
De boomvorm is als regel de struik, doch men ziet ook mispels als halfen hoogstam gekweekt.
d. De kweepeer
De kweepeer behoort t o t de familie der Rosaceae, subfamilie Pomoïdeae, geslacht Cydonia, soort oblonga = Mill syn. vulgarus Pers.
Zij komt voor v a n Voor-Azië tot Indo-China.
Men k a n de grootvruchtige variëteiten veredelen op de diverse kweetypen en op Crataegus. Het verdient geen aanbeveling ze door stekken
of aanaarden te vermenigvuldigen.
Voor de goede ontwikkeling, doch vooral voor een goede vruchtzetting
verkiest de kwee een vochtige standplaats. Daarom doet men goed ze
aan een slootkant te planten, doch in het volle licht. Op zavel- en lichte
kleigronden doet de kwee het beter d a n op de zandgrond.
De meest gebruikte variëteit is de C h a m p i o n , daarnaast de P o r t u g e s e k w e e . Andere variëteiten zijn de appelvormige en de peervormige
kwee.
De kweepeer wordt geplant als hoog- en halfstam en in struikvorm,
welke vorm wij het meest zouden willen aanbevelen.
De teelt is voor ons land van weinig betekenis. Ze komen hier en daar
in grotere tuinen voor, ook wel eens in enkele exemplaren in een fruitaanplant voor de handel, doch men is over de afzet der vruchten als regel
zeer ontevreden.
De vruchten zijn in rauwe toestand oneetbaar, doch voor gelei en
compote e.d. zeer geschikt door het typische aroma.
De s t e e n v r u c h t i g e n
a. De kers
Wanneer wij het verloop v a n de kersenaanplant in Nederland in de
laatste jaren nagaan, blijkt, dat in de laatste 5 jaar veel minder kersen
zijn geplant dan vroeger. Interessant is te vermelden, dat het aantal
enkelvoudige kersenboomgaarden relatief toegenomen is.
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Van de oppervlakte fruitteelt in Nederland is 8 % beplant met kersen;
van de 4207 ha kersen die in Nederland geteld werden in 1942, vond men
2031 ha in de provincie Gelderland.
H e t valt echter niet moeilijk t e voorspellen, dat de oppervlakte kersen
in Nederland betrekkelijk korte tijd vrij sterk zal afnemen, aangezien de
laatste 15 jaren veel minder kersen worden aangeplant. De vruchtboomtelling Eist, gehouden in 1941, geeft de volgende cijfers.
TABEL

XI

AANTAL KERSEBOMEN VAN DE VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN
5-10

10-15

3156 2621

3702

1-5

iS-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 ouder Totaal
16
4
26367
549
27
4743 6032 4527 990

De grote daling na het 30 e jaar is te verklaren, daar vele kersen nog
voorkomen in gemengde beplanting ( a p p e l + kers) erf de kersen daar
tussen het 25 e en 30 e jaar worden gerooid.
Vragen wij ons af wat de reden is v a n deze sterk verminderde aanplant
dan is het antwoord hierop niet moeilijk te geven. De kersenteelt is n.1.
voor het grootbedrijf, noch voor het kleinbedrijf een aantrekkelijke
cultuur. Voor het grootbedrijf niet, omdat de plukkosten per kg kersen
te hoog zijn gerekend naar de prijzen der kersen, n.1.om de 10 et. schommelen, ongerekend de kosten v a n het spreeuwenjagen (in de laatste jaren
was dit meer dan 10 ct., n.1.tot 25 et. per kg). Er gaan dus veel te veel
oogstkosten af.
Voor het kleinbedrijf is de teelt ook niet geschikt, omdat er aan de
kersenboomgaard slechts gedurende de pluktijd veel werk is, j a zelfs
zoveel, dat vreemde plukkrachten moeten worden gehuurd. Men k a n
n.1. in de beschikbare tijd niet zelf alle kersen plukken, zelfs al werkt men
v a n 's morgens 5 tot 's avonds 9 uur. Buiten de pluktijd k a n men zeer
weinig productieve arbeid in de kersenboomgaard verrichten. Een klein
hoekje kersen k a n men niet planten, omdat het dan de moeite niet is om
de vogels te keren.
Zowel voor groot- als voor kleinbedrijf komt daar nog bij het risico
v a n regen in de pluktijd, waardoor het niet zelden voorkomt, dat duizenden kilo's kersen per h a aan de bomen verrotten.
Dat de aanplant in de allerlaatste jaren nog weer zoveel minder werd,
is toe te schrijven aan de maatregelen der vaststelling v a n de prijzen
waarbij niet voldoende rekening werd gehouden met de belangen der
telers.
Maar zelfs in normale tijd zijn de bedrijfsonkosten te groot om de
cultuur aantrekkelijk te maken.
1. De s y s t e m a t i e k
De kers behoort t o t de familie der Rosaceae, subfamilie Prunoïdeae,
geslacht Prunus, ondergeslacht Cerasus. Dit ondergeslacht Cerasus wordt
volgens de tegenwoordige opvattingen als volgt onderverdeeld:
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TABEL XII

Naam

Herkomst

Sectie Mahaleb
P. mahaleb L.
P. pennsylvanica L.

Europa, W.-Azië
Noord-Amerika

Sectie Pseudocerasus

O.-Azië en J a p a n

Sectie Microcerasus

Azië en

Sectie Eucerasus
P. avium L. (Kriek)

Opmerkingen
W o r d t wel eens gebruikt
als kersenonderstam.
Voor de fruitteelt niet
v a n belang.
Voor de fruitteelt niet
v a n belang.
Voor de fruitteelt niet
v a n belang.

N.-Amerika .
Deze indeling v a n de
sectie Eucerasus is v a n

Europa, W.-Azië
P. cerasus L. (Waal)
P. avium X cerasus
(Royaal)

Dr. R I E T S E M A . Deze on-

Europa, W.-Azië

derscheidt ook nog de
Wringer, vermoedelijk
hybride tussen P . mahaleb enP. avium. Anderen
onderscheiden in de Sectie Eucerasus:
P. fruticosa Pali.,
P. acida Dum., P. cerasus
L., P. avium L.

Europa, W.-Azië

Wij geven thans een overzicht v a n de kenmerken v a n de Krieken,
Walen en Royalen, waaruit blijkt, d a t de Royalen zeer duidelijk een
tussenpositie innemen.
TABEL XIII

Krieken {Pr. avium)
Boom groot 8—16 m.
Stevige takken.
Absoluut zelfsteriel.

Betrekkelijk weinig last
van Monilia.
Vrucht zoet.
Boom stelt hoge eisen
aan de grond; deze
moet zijn hoog en doorlatend, liefst licht.

Walen (P. Cerasus)

\Royalen P. av.X Cer.)

Boom klein 4—6 m.
Slappe, vaak hangende
takken.
Zelffertiel.

Zeer veel last van
Monilia.
Vrucht veelal zeer
zuur.
Boom stelt geringe
eisen aan de grond en
kan nog a a n een
Noordmuur worden
geteeld.

Boom matig 6—9 m.
Takken opgericht.
Zelffertiel, doch dankbaar voor vreemde bestuiving.
Tamelijk veel last van
Monilia.
Vucht zuur.
Boom stelt matige
eisen a a n de grond;
voldoet ook op zwaardere gronden, mits deze
doorlatend zijn.
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Krieken (Pr. avium)

! Walen (P. Cerasus)

Royalen (P. av. x Cer.)

2 n = 16 chromosomen. 2 n = 32 chromosomen. 2 n = 24 chromosomen
Tot deze groep behoren
zeer veel kersenvar.
(Krieken of Zoete Kersen).

De belangrijkste var.
die tot deze groep
behoren zijn de Dubbele Morel en de Westerleese Kriek.

i Tot deze groep behoren
de Meikers en aanver| wante vormen (Bos;koper, Knolkers, Vol| ger) ook Reine Hortense.

Binnen de groep der Krieken is het zeer moeilijk de variëteiten uit
elkaar t e houden. De naamsverwarring bij de kersen is buitengewoon
groot en waarschijnlijk is er een betrekkelijk groot aantal zaailingkersen
in cultuur dat feitelijk nog geen naam heeft en nu met een bestaande
naam wordt versierd. Het schijnt, dat de kenmerken v a n de steen echter
duidelijk genoeg zijn om met zekerheid te beslissen met welke variëteit
m e n t e maken heeft. Hierop uitvoerig in te gaan zou ons op deze plaats
te ver voeren.
Wij vermelden nog, dat de soort Pr. avium nog wel onderverdeeld
wordt als volgt:
Pr. avium variëteit silvestris — wilde kriek.
Pr. avium variëteit Juliana — „ H e r z k i r s c h e " .
Pr. a v i u m variëteit duracina — „Knorpelkirsche".
2. D e k e r s o n d e r s t a m m e n
Ook bij de kersen bestaat er een onderstammenvraagstuk, maar voorlopig is men aan de oplossing nog niet toe. Bijna alle kersen en morellen
zijn veredeld op de Limburgse Boskriek. Dit is een zaailingonderstam.
Het zaad wordt verzameld van in Limburg of elders in het wild groeiende
krieken. Goede boomkwekers letten er op, dat het zaad wordt verzameld v a n bomen die een lichte bast hebben. Hieruit komen zaailingen
voort die ook veelal een lichte bast hebben en deze zouden, naar de ervaring heeft geleerd, minder last hebben van het gommen.
Bij schaarste aan onderstammenmateriaal wordt wel zaad genomen
v a n gekweekte variëteiten of gebruikt men planten die vanzelf in de
boomgaard (bij de sorteertafel!) zijn opgekomen. Het spreekt v a n zelf,
d a t men v a n dit materiaal de afkomst niet steeds weet en dat het daarom
minder goed geacht wordt dan de Limburgse Boskriek. Overigens wordt
het veel meer als uitzondering dan als regel benut.
Een andere kersenonderstam, die hier te lande weinig, maar elders
meer wordt gebruikt en die aan de entvariëteit een zwakke groei zou
verlenen, is de Prunus Mahaleb of het Weichselhout. Zij wordt wel aanbevolen voor leiboomkers. Het is zeer de vraag of de Prunus Mahaleb
een zwakke groei aan de entvariëteit geeft ; op de proeftuin te Tiel staan
2 bomen Meikers veredeld op Prunus Mahaleb die even groot zijn als
2 bomen Meikers veredeld op Limburgse Boskriek.
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I n Engeland is men aan het Proefstation E a s t Mailing bezig m e t het
bestuderen v a n kersenonderstammen, die vegetatief kunnen worden
vermenigvuldigd en waarvan er enkele zwakgroeiend zouden zijn. Voor
de oorlog was hiervan nog onvoldoende bekend en de ervaringen in ons
land beperken zich nog tot de waarneming dat de meeste slecht wortelen
bij aanaarden in de boomkwekerij. Over de invloed op de ent is in ons
land nog geen ervaring opgedaan. Men beveelt thans in Engeland alleen
aan de F 12/1 die resistent zou zijn tegen bacteriekanker.
3. D e b i j z o n d e r e e i s e n
Onder de bijzondere eisen, die de kers aan de cultuur stelt, neemt de
doorlatendheid v a n de grond wel de belangrijkste plaats in. Ook moet
de grond betrekkelijk hoog boven de grondwaterstand liggen. Aangezien
zandgronden en lichte kleigronden als regel doorlatender zijn dan zware
kleigronden en kleigronden met een hoog kalkgehalte als regel doorlatender zijn dan kleigronden m e t een onvoldoende kalktoestand, leert
de ervaring, dat kersen goed voldoen op hooggelegen lichte kalkrijke
gronden. Voorzover wij kunnen beoordelen, speelt echter de doorlatendheid de belangrijkste rol.
Op zeer hooggelegen zandgronden (10—15 m boven het water) groeien
kersen uitstekend, vooral indien deze gronden wat vochthoudend zijn.
De ervaring leert, dat de vruchten hier bijna een week eerder rijpen dan
op zwaardere gronden.
Worden kersen in de jeugd (te) zwaar bemest, vooral met stalmest,
dan zullen zij zeker gaan gommen. Men zegt wel „een kers moet een
harde jeugd hebben". Volwassen kersen k a n men daarentegen niet
genoeg bemesten.
»
4. D e v a r i ë t e i t e n k e u z e
Men k a n de meest geteelde kersen in twee groepen verdelen:
1. Meikers en Morel, die zeer veel gekweekt worden en
2. Early Rivers, Varikse Zwarte, Abbesse de Mouland, Markies (Pater
v a n Mansfeld) en Wijnkers, die veel voorkomen.
Andere kersen worden slechts weinig geplant en worden daarom door
ons slechts terloops besproken. Wij behandelen thans de variëteiten
onder 1 en 2 genoemd in alphabetische volgorde.
Abbesse de Mouland
Zeer grote, vrij steil groeiende boom (plantafstand 12—16m). Men kent
bomen die 18 m doorsnede hebben). Niet zeer vroeg vruchtbaar, doch wel
rijkdragend. Gezond. Is een v a n de meest voorkomende krieken in
Zuid-Limburg.
De v r u c h t is zwart t o t zwart violet; zoet en hard vlees; hartvormig;
rijp half Juli. De smaak is niet best; de variëteit is echter uiterst geschikt
voor verzending over grote afstand en wordt veel gebruikt voor het
m a k e n v a n „vla".
Verdient minder aanbeveling om de grote groeikracht en late vruchtbaarheid.
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Early R i v e r s = Vroege Duitse
Flinke groeikracht, groeit breed (plantafstand 1 0 — n m). Vruchtbaar.
Veel last v a n gommen en afsterven.
De vrucht is granaatrood van huid en vlees (doch wordt bij volledige
rijpheid zwart), tamelijk week, hartvormig, rijpt een week vóór de
Meikers. De smaak is niet prima, toch wordt de v r u c h t om zijn vroege
rijptijd gaarne gekocht.
Verdient aanbeveling om zijn vroeg rijpen, doch levert bezwaar op
door het vele afsterven op een leeftijd v a n 8—10 jaar.
De Early Rivers wordt in de Betuwe en Utrecht „Vroege Duitse" genoemd, doch men v a t daar onder Vroege Duitse alles samen wat vóór de
Meikers rijpt. De verwarring is dientengevolge verbazend groot. Zo wordt
de echte Kassins Frühe, die nog weer vóór de Early Rivers rijpt, in de
Betuwe ook wel Vroege Duitse genoemd, evenals Früheste der Mark,
die ook bijna een week vóór de Early Rivers rijpt. De Kassins Frühe en
Früheste der Mark kunnen dienst doen als bestuiver van de Early Rivers,
die evenals andere krieken zelfsteriel is.
K a s s i n s F r ü h e vormt een kloeke, vruchtbare boom; de vrucht
heeft de grootte van de Early Rivers.
F r ü h e s t e d e r M a r k heeft een veel geringer groeikracht. De boom zou
ziekelijk zijn en veel last v a n gommen hebben. De ervaringen in de
Betuwe hebben deze mening nog niet bevestigd.
De vrucht is te kennen aan 'de zeer zachte steen, die tussen de t a n d e n
gemakkelijk t e verbrijzelen is en aan de hobbelige vrucht. De smaak is
uiterst flauw, maar het is de vroegste kers en daarom wordt ze als regel
zeer goed betaald.
Van de andere goede kersen die nog vóór de Early Rivers rijpen, moet
vooral de V r o e g e v a n S p i t h o v e n worden genoemd.
Meikers
Wij herinneren er aan, dat in de Provincie Gelderland 50 % van het
kersenareaal van Nederland voorkomt. Uit vruchtboomtellingen in de
Betuwe gehouden, blijkt, dat vroeger (omstreeks 1910—1920) 80 t o t
1 0 0 % v a n de geplante kersebomen Meikers was. Tegenwoordig is dit
niet meer het geval, hetgeen blijkt uit onderstaande tabel, die is overgenomen uit een te Eist gehouden vruchtboomtelling in 1941:
OUDERDOM DER KROON IN JAREN
TABEL XIV
1-5

% Meikers

S-io

10-15 15-20 20-25 25-30 30-3S 35-40

[ 33 j 28.6 I 75.3 | 76.2 j 83.5 | 98.2 | 71.3 j 72.6 | 70.8

De groeikracht v a n de Meikers is matig. Ze wordt dikwijls op 7 m
geplant, wat als regel te dicht is; 8 of zelfs 9 m is op goede kersengrond
beter. De boom groeit vrij steil, is vroeg en regelmatig vruchtbaar (uitgezonderd de zgn. nieten). Merkwaardig is het optreden v a n de zgn.

Tot.
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volgertakken in de Meikers, die kersen opleveren die veel (bijna 14 dagen)
later rijpen en altijd met zekerheid te kennen zijn aan de grotere steen.
Alles wijst er op, dat dit verschijnsel aan knopmutatie is toe te schrijven.
I n ieder geval is het lastig, omdat de keertijd erdoor verlengd wordt.
De vrucht is kort hartvormig, zeer week, granaatrood of bloedrood,
lichtzuur, rijp in J u n i .
De variëteit k a n door haar buitengewoon goede smaak worden aanbevolen. Ze geeft echter niet zoveel opbrengst per h a als sommige krieken.
Markies (Pater v a n Mansfeld)
Boom middelmatig groot, breed (plantafstand 10—12 m), zeer vruchtbaar, kers rond of stomp, hartvormig, granaatrood, donker van vlees,
tamelijk vast, zoet, begin Juli rijp. Komt veel voor in Zeeland en wordt
om haar smaak zeer gewaardeerd.
Morel
•
Deze vormt slechts kleine bomen. Een plantafstand van 4 à 5 meter is
zeker»voldoende. De boom is zeer vruchtbaar, heeft slappe takken en
lijdt veel aan Monilia.
De vrucht is rond, vooral op vochthoudende grond granaat- of bloedrood, scherp zuur, week, rijp Juli—Augustus. Is een stoofkers en geschikt
voor inmaken op brandewijn en het maken v a n wijn.
Aan t e bevelen om zijn vroege en enorme vruchtbaarheid; geschikt
als wijker.
Varikse Zwarte
W o r d t in de Betuwe veel gebruikt als bestuiver v a n de Early Rivers.
De boom vertoont een flinke groeikracht (plantafstand 11—12 m), is zeer
vruchtbaar en gezond.
De v r u c h t is k o r t hartvormig m e t gedeukte top, zwart v a n huid, zwart
v a n vlees, matig vast, zoet en rijpt vlak na de Meikers. Geeft hoge
opbrengsten per ha en wordt toch de laatste jaren niet veel meer geplant.
Heeft men er bezwaar tegen om in verband met de keertijd de EarlyRivers als bestuiver t e kiezen dan k a n men hiervoor de Abbesse de
Mouland nemen.
Wijnkers
Groei tamelijk sterk, breed (plantafstand 10—12 m). Zeer late bloeitijd
en wordt daardoor waarschijnlijk in de cultuur onvoldoende bestoven
en vertoont dan veel rui, waardoor de opbrengst per h a als regel tegenvalt. Tamelijk gezond, hoewel v a t b a a r voor gommen, voldoet ook op
wat zwaardere gronden.
De vrucht is groot, zwart of zwart violet, week, doch taaie huid, zodat
ze toch voor verzending zeer geschikt is. Smaak zeer goed, volgens velen
na de Meikers de lekkerste kers. Rijptijd na de Meikers (begin Juli).
Om de kwaliteit v a n de vrucht verdient deze kers alle aanbeveling.
Zoals gezegd, is de opbrengst per h a als regel te gering. Bestuivers zijn
alsnog onbekend. Misschien kan de Markies als zodanig dienst doen
of beter nog de Inspecteur Löhnis.
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Nieuwe variëteiten zijn:
I n s p e c t e u r L ö h n i s en W i l h e l m i n a k e r s . Beide rond 1920
gewonnen door wijlen P. J. NELISSEN te Oeffelt. Deze heeft ook nog
andere nieuwe kersen gewonnen, zoals J u l i a n a , N°. 32, R i j k m a k e r .
H e t zijn zwarte, zoete, laat rijpende krieken. Inspecteur Löhnis kenmerkt zich door een gezonde groei en grote vruchtbaarheid. Wilhelminakers door fijne smaak, N°. 32 vooral ook door enorme vruchtbaarheid.
Wij dwepen niet met deze late zwarte kersen, die pas rijp zijn als het
kersenseizoen op zijn eind loopt, de lekkerste kersen (Meikers!) geplukt
zijn en de mensen het kerseneten moe worden.
K o n i n g s k e r s is een variëteit die de aandacht trekt om de grootte van
de vrucht en de vruchtbaarheid van de boom. Is zeer laat rijp en d a a r o m
p a s t ook hierop de opmerking v a n zojuist.
5. De p l a n t s y s t e m e n e n p l a n t e n v o r m e n
I e . De hoogstamboomgaard
De kersen werden t o t nu toe in hoofdzaak als hoogstam geplant en zijn
hiervoor ook geschikt, omdat ze niet het grote nadeel v a n de late vruchtbaarheid hebben, dat bij de hoogstamappels optreedt.
Wij maken nog even een korte opmerking over het gebruik v a n
(Mei-)kersen als wijkers in hoogstamappelboomgaarden, dat in de jaren
1900—1920 veel werd toegepast. H e t is gebleken, dat dit systeem niet
deugt, niet alleen omdat de noodzakelijke bespuitingen op de appels
niet op tijd kunnen worden uitgevoerd, doch ook omdat de kersebomen
veelal te laat gerooid worden, pas als a a n de appels zeer veel schade is
toegebracht.
H e t maken v a n een goede kersenaanplant, hetzij in de vorm v a n
hoogstam, hetzij als struik, is zeer moeilijk. Behalve de Meikers en de
Morellen zijn alle kersen absoluut zelfsteriel, waardoor er veel aandacht
aan de bestuiving moet worden besteed. Gelijke bloeiers moeten dus bij
elkaar worden geplant. Daarnaast is het belangrijkste vraagstuk bij de
kersencultuur het spreeuwen jagen of „kersen keren". I n verband daarmede moeten ook die variëteiten bij elkaar worden geplant die gelijktijdig rijpen, omdat anders de gehele oppervlakte t e lang moet worden
gekeerd, wat te grote kosten met zich medebrengt.
H e t valt niet mee variëteiten te vinden die behalve gelijke bloeitijd
en gelijke keertijd ook voldoen aan de eisen van gezondheid, vruchtbaarheid en kwaliteit.
J . H. PANSIER komt op grond v a n bovenstaande overwegingen in een
artikel in „De Fruitteelt", jaargang 31 (1941), p . 220 t o t het advies een
zevental groepen te vormen, die onderling bij elkaar behoren t e worden
geplant. Deze zijn:
G r o e p I. Early Rivers, Govener Wood, Früheste der Mark en
Kassins Frühe.
G r o e p I I . Knolkers en Meikers.
G r o e p I I I . Varikse Zwarte, Mierlóse Zwarte en Vroege v a n Werder
(de echte Vroege v a n Werder is echter op kleigrond zeer ziekelijk).
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G r o e p I V . Wijnkers, Pater v a n Mansfeld, Bigarreau Napoleon.
G r o e p ' V. Udense Spaanse, Hedelfinger Riesenkirsche, Abbesse de
Mouland en Zeeuwse Zoete Morel.
G r o e p V I . Drogans Gelbe Knorpelkirsche, Klerk, Turkey Haert en
Beekse late.
G r o e p V I I . Morel en Westerlese Kriek.
Wij maken er met nadruk opmerkzaam op, dat niet al deze variëteiten
voor aanplant kunnen worden aanbevolen. Bij enkele hebben wij h u n
slechte eigenschappen reeds genoemd.
In verband met het bovenstaande is het ook niet zo gemakkelijk een
plantsysteem v a n blijvers en wijkers hoogstamkers te maken. Niettemin
willen wij opmerken, dat als wijker bij sterkgroeiende variëteiten de
Meikers k a n worden gebruikt en bij minder sterkgroeiende variëteiten
de Morel. Daarnaast is ook depruim, vooral een klein blijvende variëteit,
een geschikte wijker in een hoogstam kersenaanplant. Pruimen worden
niet oud (zie onder pruimen), ze wijken dus vanzelf en de kersenaanplant
blijft over. De bespuitingen en verdere cultuurzorgen lopen bij de p r u i m
en kers niet ver uiteen, zodat deze een geschikte combinatie vormen.
Thans volgen enkele voorbeelden v a n een kersenaanplant.
Enkele voorbeelden van een beplanting
Plantplan voor vroege kersen (eventueel: gedeelte v a n de aanplant
waarin de vroege kersen bijeen worden geplant).
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De Früheste der Mark vormt geen
grote boom en wordt als wijker beschouwd. Eventueel zou men de
afstand tussen de rijen meer of minder
sterk kunnen nemen. Indien men deze
bijv. op 14 à i6 m bepaalt, zal de
Früheste der Mark nimmer behoeven te
verdwijnen. In d a t geval kan men nog
pruimen (bijv. Reine Victoria, Czar,
Early Laxton) als wijker planten.

Plantplan voor kersen die vlak na de Meikers rijpen (eventueel:
gedeelte v a n de aanplant waarin die kersen bijeen staan).
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X = Abbesse de Mouland.
O = Varikse Zwarte.
. = Meikers (wijker).
Wel rijpt de Abbesse iets later, maar
toch niet zoveel, dat het overwegende
invloed op de keertijd uitoefent.
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Plantp an met Wijnkers.
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O'= Markies (Pater van Mansfeld).
. = Morel (wijker).
Wie iets gevoelt voor bonte (gele)
kersen, kan in dit plantschema als
blijver de Bigarreau Napoleon nemen.

Indien we veronderstellen dat iemand opeenvolging in zijn kersen wil
hebben, en derhalve alle drie plantplannen in één perceel wil uitvoeren,
dan zouden we willen adviseren dit onveranderd t e doen. De bomen
vormen dan meestal geen mooie rijen, maar voor „het mooi" k a n .men
toch een doelmatige beplanting niet opgeven. Moet alles persé in hetzelfde plant-afstanden-schema worden geperst, dan krijgen we het
volgende plantplan:
Morelals wijker op
Meikerswijkersop
pruimen alswijker alleen opde rij
en tussen de rij.
en tussen de rij
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X = Early Rivers. — = Kassins Frühe. Q = Früheste der Mark.
vroege kersen
blijvers.
O = Abbesse de Mouland. = = Varikse Zwarte
blijvers.
0 = Wijnkers. j _ = Pater^van Mansfeld.
blijvers.
2 e . De struikboomgaard
De struikboomgaard kers komt betrekkelijk weinig voor; misschien
ten onrechte. In elk geval zou dan de stelling die men moet bouwen
om een overzicht over de aanplant te hebben, wat nodig is voor een
doelmatig „keren" der vogels, niet zo hoog behoeven t e zijn.
Anderzijds is het overzicht en gaat dus het „vogels keren van de grond
af" beter in een hoogstamboomgaard. Het plukken is in een struika a n p l a n t natuurlijk veel gemakkelijker. Overigens geldt voor de struikaanplant alles wat onder de hoogstam is opgemerkt, omdat we immers
m a a r één onderstam hebben voor de kers.
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3 e . Het haagsysteem in zijn zuivere betekenis kan natuurlijk worden
aanbevolen.
4 e . Het cordonsysteem kan bij kersen geen toepassing vinden.
5 e . Als vormboom komt alleen bij kers de waaier in aanmerking en
dan nog leent zich voor waaier eigenlijk alleen de Morel. Deze k a n ook
tegen een Noordmuur nog goede opbrengsten geven, waarom ze wel
Noordkers wordt genoemd.
Bij de vorming v a n een waaier komt het er op aan eerst de onderste
gesteltakken voldoende te laten uitgroeien; in het hart v a n de waaier

V' ' *

Foto 15. Struikboomgaard kersen met Early Rivers als blijver met Meikers
als wijkers.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. Landb., V. en Voedselv.

k a n men later altijd nog wel voldoende hout kweken. Het is altijd ongewenst een h a r t t a k in een waaier te laten beslaan.
Men onderscheidt feitelijk twee waaiertypen, de gewone waaier en de
Duitse waaier.
De waaier wordt gevormd uit twee jonge gesteltakken, waarvan de top
steeds naar boven wordt geleid om de groei er in te houden. Men besteedt
veel zorg aan het breed opkweken v a n de armen, zodat het vruchthout
in het h a r t de eerste jaren sterk wordt ingesnoeid of geheel wordt weggenomen en aan de uiteinden weinig wordt ingekort. Pas als de boom
zijn volle breedte heeft bereikt, kweekt men ook vruchthout in het h a r t
v a n de waaier.
Bij de onderhoudssnoei moet men vervangingssnoei toepassen om de
langloten te dwingen aan de basis nieuwe loten te vormen. Doet men dit
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niet d a n ontstaan er lange, kale en daardoor onvruchtbare t a k k e n . De
morel vormt n.1. weinig kortloten en draagt in hoofdzaak aan de langloten.
De Duitse waaier bestaat in principe uit twee takken, die zich zoveel
mogelijk steeds in twee takken vertakken. Het bezwaar van deze waaier
is, dat de takken in het hart het sterkst willen groeien en de vleugels zich
daardoor onvoldoende ontwikkelen.
6. De z i e k t e n e n p l a g e n v a n d e k e r s e n h u n n e b e s t r i j d i n g
I e . De dierlijke parasieten van de kers
Bastkevers
Zie bij pruim blz. 791.
Wintervlinder (Cheimatobia brumata)
Er zijn verschillende voorbeelden bekend v a n zeer ernstige beschadiging door trekmaden, zo ernstig, dat practisch de gehele oogst verloren
ging. Enige jaren geleden was d a t het geval in het bekende kersencentrum
Eiden in Noord-Brabant. De plaag is daar in één jaar t o t s t a a n gebracht
door het algemeen gebruik van lijmbanden. In de gemeenten Uden,
Zeeland en Nistelrode is bij gemeenteverordening het omleggen v a n
lijmbanden verplicht gesteld; het resultaat is buitengewoon goed
geweest.
Voor de beschrijving v a n de beschadiging en verdere mogelijkheden
voor bestrijding zie men blz. 540.
Bladrollers
Zie blz. 542.
Kersenbloesemmotje (Argyresthia ephipella)
Het is steeds meer gebleken, dat de rupsjes v a n dit vlindertje een zeer
ernstige beschadiging veroorzaken, welke aan de trekmaden werd toegeschreven.
De knoppen worden eerst door de kleine groene rupsjes aangevreten,
later boren zij zich in de nog niet geopende bloemknoppen en vreten
daarin meeldraden en stampers op en vervolgens boren zij zich in de
jonge vruchtjes, welke zij geheel uithollen.
Als zij volwassen zijn, laten zij zich aan een draad zakken, kruipen
in de grond, waar de verpopping plaats heeft. Eind J u n i komen de
vlindertjes, met glanzend witbruine zeer smalle vleugels, welke omzoomd
zijn met een lange grijsbruine franje, te voorschijn.
Gedurende de zomer leggen zij kleine grijze eitjes.
Door een krachtig uitgevoerde bespuiting met 6 % v.b.c. of met een
boomkleurstof worden de eitjes gedood. Een winterbespuiting geeft een
afdoend resultaat.
Chloroclystis rectangulata
Zie blz. 543.
Slakvormige bastaardrups (Eriocampoides
Zie blz. 574.

limacina)
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Bladluis (Myzus cerasi)
H e t is vrijwel alleen deze zwarte bladluis, welke vooral de zwarte
kersen, zelden de meikers, aantast. De aantasting kan zeer hevig zijn;
de bladeren, voornamelijk aan de toppen der scheuten, worden sterk
gekroesd en sterven tenslotte af.
.
In Juli vliegt deze luis naar verschillende onkruiden, om in het laatst
van Augustus naar de kersen terug t e keren voor het leggen v a n de eitjes.
Eind Maart komen uit deze eitjes de luizen te voorschijn, die zich snel
en sterk vermeerderen.
Een winterbespuiting met 6 % v.b.c. of met een boomkleurstof doodt
de eitjes.
2 e . De plantaardige parasieten van de kers
Verwelkingsziekte (Verticiüium dahliae)
In de Betuwe en ook elders kwam deze ziekte vroeger nogal eens voor,
de laatste jaren treedt zij minder op.
De eerste typische verschijnselen zijn geelkleuring van de bladeren,
vaak v a n een gedeelte v a n het blad, en meestal slechts v a n enkele
takken of een enkele tak. Later treedt verwelking op, dan wordt het blad
bruin, de boom kwijnt en sterft ten slotte af.
Snijdt men een zieke t a k dwars door dan blijkt het hout groenachtig
bruin verkleurd te zijn. Het mycelium groeit in de houtvaten, waardoor
deze verstopt worden; de opstijgende waterstroom wordt belemmerd,
waardoor verwelking optreedt.
De schimmel leeft in de grond en tast vandaar de bomen a a n ; in de
regel bevindt zich het mycelium slechts aan één zijde in de stam. Hierdoor
wordt verklaard, dat aanvankelijk meestal slechts enkele t a k k e n de
ziekteverschijnselen vertonen.
Hoewel in de regel de zwam Verticillium dahliae uit het zieke hout
wordt opgekweekt, is het toch niet uitgesloten, dat ook Verticillium
alboatrum, de veroorzaker v a n het ringvuur bij aardappels, de bomen
k a n aantasten. H e t moet daarom beslist ontraden worden in jonge boomgaarden aardappels tussen de kersebomen t e telen.
Overigens valt er tegen de ziekte weinig te doen; men dient de omstandigheden voor de bomen zo gunstig mogelijk te maken en zorge daarom
voor een goede bodemstructuur en een goede ontwatering.
Valsa leucostoma
Vroeger is er heel wat t e doen geweest over de door deze zwam veroorzaakte ziekte, welke een snel en vrijwel plotseling afsterven op grote
schaal ten gevolge zou hebben gehad. Thans merkt men er weinig meer
van, maar toch is het gewenst er de aandacht op gericht te houden.
In verschillende tijden v a n het jaar sterven vrijwel plotseling enkele
takken in de boom af, nadat meestal eerst verwelking en geelkleuring
van het blad waar te nemen was. Takken, welke reeds vroeg in de nazomer de herfsttint vertonen, lopen vaak het volgend jaar niet meer uit.
In de regel treedt ook sterk gomming op.
De verschijnselen vertonen veel overeenkomst met de bacterieziekte
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en het is zelfs zeer de vraag of de bacterieaantasting niet primair en het
optreden v a n de zwam secundair is. Er zijn echter ook wel aanwijzingen,
dat de zwam alleen deze ziekteverschijnselen veroorzaken kan.
In de schors v a n dode takken treft men een groot aantal speldeknopgrote bobbeltjes aan, de pycniden v a n de zwam. I n dit stadium draagt
de zwam de naam Cytospora leucostoma.
Later ontwikkelen zich in hoopjes v a n 10 à 15 bijeen, maar in veel
geringer aantal dan de pycniden, de peritheciën.
Men neemt aan, dat Valsa volkomen gezonde bomen over het algemeen
niet aantast, doch wel bomen, welke door één of andere oorzaak, b.v.
nachtvorst, bacterieaantasting, geleden hebben. Heeft de zwam eenmaal
vaste voet gekregen, dan zou zij zich verder ook in het gezonde weefsel
kunnen uitbreiden.
Een afdoende bestrijding is niet bekend; men zal de maatregelen,
welke tegen de bacterieziekte worden aanbevolen, ook tegen deze ziekte
kunnen toepassen (zie blz. 797).
Krulziekte (Taphrina minor)
I n sommige jaren ziet men hier en daar in bomen enkele takken met
roodbruine, glanzende kleur; vaak vertoont slechts een gedeelte van het
blad de verkleuring. Aan de onderzijde v a n de verkleurde gedeelten
bevindt zich een wit waasje, bestaande uit de vrij staande asci van de
zwam.
Deze zwam is nauw verwant a a n die, welke de krulziekte bij perziken
veroorzaakt; de kersenbladeren zijn wel gegolfd en enigszins kroes, maar
toch niet zo sterk gekruld als de perzikbladeren.
Een duidelijk kenmerk is, dat de aangetaste bladeren naar geurig hooi
(cumarine) ruiken.
H e t mycelium overwintert in de knoppen.
Als slechts een enkele t a k is aangetast zal men goed doen deze te verwijderen en te verbranden. Door een bespuiting met 3 % Californische
pap, ongeveer twee weken vóór de bloei, zal de aantasting vrij zeker
voorkomen kunnen worden.
Moniliaziekte (Monilia laxa)
H e t eerste verschijnsel is de verdorring van de bloesems, die als bruine
franje aan de takken blijven hangen; later k a n in hevige m a t e afsterving
van de' jonge scheuten optreden.
De scheutaantasting is vrijwel steeds een gevolg v a n de bloesemaantasting, ofschoon ook een bladaantasting, welke echter weinig voorkomt, t o t taksterfte k a n leiden. H e t mycelium dringt door de stempel
in de vruchtsteel en verder in de scheut door.
I n sommige jaren, vooral in vochtige zomers, kunnen ook de vruchten
sterk aangetast worden. De vruchten zijn bedekt met grijsbruine sporenhoopjes. Valt er tijdens het rijpen der vruchten na een droge periode veel
regen, zodat de vruchten barsten, dan is de aantasting vaak zo hevig,
dat de trossen vruchten een beschimmelde massa vormen. Plukken is
dan vrijwel onmogelijk geworden.
Sprenger, Fruitteelt.
38
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De zwam overwintert voornamelijk in de vorm v a n zwamkussentjes
en conidiën op de afgestorven bloemsteeltjes, twijgjes en gemummificeerde vruchten. Bovendien kunnen op de verdroogde vruchten schotelvruchtlichamen (apotheciën) tot ontwikkeling komen. In de schoteltjes

Foto 16. Kersenboom, lijdende aan bacterieziekte (Pseudomonas spongiosus).
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

vormen zich de asci met ascosporen. In deze vorm heet de zwam Sclerotinia laxa.
Om de aantasting te voorkomen moeten de dode takken en gemummificeerde vruchten opgeruimd en verbrand worden. K o r t voor de bloei
dient gespoten te worden met i-J % Bordeauxse p a p of een koperoxychloride in evenredige sterkte.
Bacterieziekte
Zie blz. 797.
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3 e . De niet-parasitaire ziekten van de kers
Smalbladigheid (Virus)
Wellicht zal het de fruittelers wel eens opgevallen zijn, dat aan enkele
takken, soms aan de gehele boom, de bladeren een afwijkende vorm
kunnen hebben. H e t blad is smaller en doet aan perzikblad denken. De
randen der bladeren zijn minder diep gezaagd, zelfs k a n de tanding
geheel verdwenen zijn. De bladranden zien er dan uit als v a n gestold
glas; het verschijnsel wordt daarom wel aangeduid met de naam
„vitrose".
De t a k k e n of bomen m e t de afwijkende bladeren zijn minder vruchtbaar.
De oorzaak v a n de ziekte is een smetstof (virus) die door bladluizen
v a n zieke op gezonde bomen k a n worden overgebracht, dan in hoeveelheid k a n toenemen en door de gehele boom verspreid k a n worden. Men
weet ook, d a t men zieke bomen verkrijgt als entmateriaal v a n zieke
bomen gebruikt wordt.
Door de bestrijding v a n bladluizen wordt indirect ook de virusziekte
tegengegaan.
Men dient gezonde bomen uit t e planten, welke men m e t een grote
m a t e v a n zekerheid k a n betrekken van boomkwekers, die aangesloten
zijn bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (N.A.K.B.). De kwekerijen van deze boomkwekers worden in de loop van de zomer enige malen
door keurmeesters v a n de N.A.K. bezocht om na te gaan of de gewassen,
welke onder de keuring vallen, rasecht en raszuiver zijn en bovendien
vrij zijn van bepaalde ziekten, welke met het plantgoed overgaan.
Dergelijk plantgoed wordt afgeleverd met een certificaat en waarmerk
v a n de N.A.K.
b. De pruim
Wanneer men in een bepaald dorp of een bepaalde streek een vruchtboomtelling houdt dan blijkt, d a t er bijna geen pruimen voorkomen,
ouder dan 30 jaar. Wij kunnen de volgende cijfers geven v a n Eist, waar
de pruimencultuur al oud is (zeker véél ouder dan 30 jaar).
TABEL

XV

OUDERDOM DER KROON IN JAREN
1-5 S-io 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 ouder Tot.
aantal
•
bomen I18664I17506I10527J 4528 j 3144 I1144 | 93 | 24 I 25 | 10 | 6 J55725

Wij zien, d a t minder dan 0.3 % v a n de bomen ouder is dan 30 j a a r ;
slechts 2.3 % is ouder dan 25 jaar (en als er in een aanplant 2 % v a n de
bomen staan, betekent deze niet veel meer), j a zelfs is slechts 8 % ouder
dan 20 jaar. Wij zullen niet uitvoerig bespreken waarom de bomen
doodgaan, hoewel loodglans wel de voornaamste oorzaak zal zijn, noch
welke variëteiten een langer leven hebben (Eldense Blauwe) en welke
extra vroeg afsterven (Reine Victoria), omdat dit alles reeds uitvoerig
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behandeld is in de literatuur. Wel wijzen wij er met nadruk op, d a t het
feit bestaat en dientengevolge zijn stempel op de cultuur drukt.
I n het Westen des lands, waar de loodglans ernstiger schijnt t e zijn
d a n in het Oosten, durft men haast geen pruimen meer t e planten, omdat
de bomen zo spoedig dood gaan. In verband daarmede zijn de pruimen
ook zo geschikt als wijkers in een kersenaanplant ; ze „wijken" vanzelf
en brengen de blijver-bomen daarom geen schade toe, zoals bij de combinatie hoogstam-appel m e t kers, waar men de kersen meestal t e lang
laat staan, vaak het geval is.
De pruimencultuur hoort het best thuis op de kleine en middelmatige
en niet bij de grote bedrijven, daar zij tamelijk veel werk bij het oogsten
geven.
H e t grootste deel v a n de oogst wordt tot j a m verwerkt, alhoewel de
consumptie v a n verse pruimen ook een belangrijke rol speelt.
i. De s y s t e m a t i e k
De pruim behoort tot de familie der Roosachtigen, subfamilie Prunoïdeae, geslacht Prunus, ondergeslacht Prunophora.
H e t ondergeslacht Prunophora wordt als volgt ingedeeld:
TABEL

XVI

Naam
Sectie Euprunus
P. cerasifera Ehrh.
var. divaricata

Herkomst
Klein-Azië tot Iran

var. myrobalana

var. Pissardi
P. spinosa L.
P. domestica L.

Sommigen delen deze
soort nog in als volgt:
ssp. insititia
(L) Poir
ssp. italica

ssp. oeconomica

Europa, N.-Afrika,
W.-Azië
Voor- en CentraalAzië

Opmerkingen
De tot deze var. behorende rassen worden wel
„kerspruimen" of ook
,,Kroosjespruimen" genoemd.
Als onderstam, ook wel
als drager v a n industriepruimen gebruikt.
Sierboom.
Sleedoorn.
Hiertoebehorende meeste
gekweekte pruimen- en
kwetsenrassen.

Dit zijn de zgn. Engelse
Krozen.
E c h t e pruimen, eventueel nog te verdelen in
Reine Clauden en Eierpruimen.
Kwetsen.
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Naam
P. triflora Roxb.

Herkomst
O.-Azië

Syn. P. salicina
Ldl.

P. Simonie Carn.
Sectie Prunocerasus
P.americana Marsh,
en enkele andere

Sectie armenica
P. armenica L.
en enkele andere

O.-Azië

Opmerkingen
Hiertoe behoren sommige kaspruimen als Golden J a p a n .
Ze hebben smalle bladeren en worden in verband daarmede ook wel
„perzikpruimen" genoemd.

Noord-Amerika

Deze groep is winterhard
en wordt in Amerika wel
gebruikt om andere var.
mee te kruisen. Deze
pruimensoorten leveren
geen hoogwaardig product.
Tot deze groep k a n men
ook P. Besseyi rekenen,
die zowel met kersen als
m e t pruimen k a n worden
gekruist.

Klein-Azië tot
W.-China

Hiertoe behoren onze cultuurrassenvan Abrikozen.

D a t het echter niet gemakkelijk is uit te maken waartoe onze cultuurpruimen behoren, moge blijken uit het feit dat K O B E L vermeldt, dat de
pruimenvariëteit „Goldenrot" zou zijn ontstaan uit de volgende kruisingen:
[(Prunus Simoniix P. salicina) X (P. cerasiferax P. munsoniana)]
X P r u n u s americana.
2. De p r u i m o n d e r s t a m m e n
Verreweg de meeste v a n onze pruimebomen staan veredeld op de
onderstam Varkenspruim. Deze heeft de volgende voordelen: is gemakkelijk en goedkoop t e krijgen (door wortelopslag) ; vormt mooie, rechte
stammen; bezit een matige groeikracht en goede vruchtbaarheid.
De eerste twee voordelen zijn voor de boomkweker van belang, terwijl
het derde een voordeel is voor de fruitkweker. Toch heeft de Varkenspruim vele en belangrijke nadelen, n.1.: ze is zeer vatbaar voor loodglans
en smalbladigheid ; ze vormt veel wortelopslag, wat uiterst lastig is
en extra arbeid vereist bij het verwijderen; ze heeft een oppervlakkig
wortelgestel, waardoor de boom gemakkelijk omwaait; sommige var.,
bijv. Czar, vergroeien er niet goed m e d e ; de stam dikt niet altijd voldoende aan, zodat een knobbel bij de entplaats ontstaat (dit valt bijv.
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op bij de variëteiten Monsieur Hative = Early Orleans = Blauwe
Wijnpruim = perzikpruim).
Andere pruime-onderstammen die vroeger veel gebruikt werden,
waren: Kroosjespruim, Tonneboer, zaailing Myrobalan en St. Julien. ,
Op het Proefstation E a s t Mailing in Engeland heeft men een aantal
pruime-onderstammen verzameld, gedetermineerd en bewerkt (o. a. uit
deMyrobalan-zaailingenverschillende typen [ A t / m D]afgezonderd,enz.),
zodat we t h a n s komen tot de volgendepruimen-onderstammen: Brussels,
Kroosjespruim, Common Mussel, Narrowleaved shining Mussel, Myrobalan A, B, C en D, St. Julien A, B, C, D en G, Black Damas A, B, C
en D, Marunke.
W a a r v a n de pruimenonderstammen nog zo weinig bekend is, volstaan
wij met het volgende overzicht.
S t e r k g r o e i e n d e p r u i m e n o n d e r s t a m m e n zijn: Brompton en de
Myrobalan's, waarvan B de belangrijkste is.
Brompton is een veelbelovende onderstam, vooral voor hoogstam,
daar ze goede stammen vormt. Ze schijnt echter vatbaar te zijn voor
loodglans.
Myrobalaan B verenigt zich niet met alle variëteiten, terwijl volgens
ervaringen op Zeelands Proeftuin sommige variëteiten, zoals Czar en
Early Laxton hierop kleine vruchten geven. Ze lijdt tamelijk veel aan
loodglans en is, volgens de Belgische waarnemingen, ongeschikt om hoog
veredeld te worden. Ook bestaat er een zekere m a t e v a n onverdraagzaamheid, vooral met perziken.
De belangrijkste m a t i g g r o e i e n d e pruimenonderstammen zijn:
Pershore, St. Julien A, Black Damas C, Common Plum, Marunke en
Brussels.
Pershore wordt door H a t t o n sterk aanbevolen. In België is men er
minder goed over tevreden. Op Zeelands Proeftuin en elders ervoer men,
dat ze lastig te vermenigvuldigen is, de groei is echter goed en ze veroorzaakt een vroege vruchtbaarheid.
St. Julien A: Geeft aan de ent een matige groeikracht, terwijl de er
op geënte variëteit een goede vruchtbaarheid vertoont. Vormt wortelopslag. Dit is ook het geval bij:
Common Plum, welke onderstam door H a t t o n wordt ontraden
(onverdraagzaamheid). I n België wordt ze echter aanbevolen, voornamelijk om zijn vroege vruchtbaarheid en weerstand tegen loodglans.
I n Zeeland voldoet ze ook goed.
Brussels = Varkenspruim heeft vele slechte eigenschappen (reeds
eerder genoemd). Wij maken er opmerkzaam op, dat men onder Brussels
verstaat geselecteerd materiaal, d a t direct of indirect afkomstig is v a n
het proefstation East Mailing in Engeland. Varkenspruim is het hier te
lande veelal uit boomgaarden verzameld materiaal, dat vaak niet
„ras"zuiver is.
Van Black Damas C is niet zoveel bekend. Ze is matig tot sterk-
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groeiend en zou vooral voor zware gronden geschikt zijn. Op Zeelands
Proeftuin vroeg vruchtbaar.
Marunke = Ackermannspflaume
wordt in Duitsland aanbevolen.
I n andere landen weinig ervaring; zou een matige groeikracht bezitten,
doch goede vruchtbaarheid veroorzaken en zeer winterhard zijn.
Z w a k g r o e i e n : Common Mussel, St. Julien G,
Kroosjespruim,
Mariana en Tonneboer.
Common Mussel is volgens H a t t o n goed, volgens van Cauwenberghe slecht. Bomen op deze onderstam geënt, geven wel een goede
vruchtbaarheid, doch hebben veel last van randjesziekte en spint en de
onderstammen zelf hebben last v a n bladluis en loodglans. Volgens
Zeelands Proeftuin is zij in de kwekerij erg lastig, als onderstam wel goed.
St. Julien G geeft niet alleen een vroege en grote vruchtbaarheid,
doch men verkrijgt hierop ook fraaie, grote vruchten. Bovendien is ze
gemakkelijk t e vermenigvuldigen, ze vormt echter veel wortelopslag.
De Kroosjespruim wordt als pruimenonderstam weinig gebruikt,
doch zou kunnen worden gebruikt voor de vorming van wijkerbomen.
Misschien blijven de vruchten op kroosjes wat klein. Men kent Gele en
Blauwe Kroos, vooral de gele wordt veel gebruikt als onderstam voor
perzikbomen.
Bomen op Mariana veredeld vertonen, alnaar de variëteit, een verschillende groeikracht. Vandaar de tegenstrijdigheid dat deze onderstam
in Nederland tot de zwakgroeiende wordt gerekend (volgens de onderzoekingen op Zeelands Proeftuin zou ze zelfs te zwak zijn), terwijl de
ervaringen in België en Engeland zijn, dat de onderstam een sterke groei
v a n de ent bevordert. Aan de meeste Nederlandse variëteiten geeft
Mariana dus een zwakke groei, waardoor ze ook toekomst schijnt t e
hebben als onderstam voor bomen die in de kas worden uitgeplant. De
vruchtbaarheid vangt vroeg aan.
Tonneboer kan niet worden aanbevolen omdat de meeste pruimenvariëteiten op deze onderstam geënt, te zwakke groei, dus te kleine
bomen veroorzaken, waardoor dan ook de opbrengst per h a te gering is.
3. De b i j z o n d e r e e i s e n d i e d e p r u i m s t e l t a a n d e g r o n d
Pruimen stellen geen hoge eisen aan de grond. Vooral wanneer ze op
Varkenspruim zijn veredeld. Ze krijgen dan een oppervlakkig wortelgestel, waardoor ze op gronden kunnen groeien die slechts weinig boven
het grondwater liggen. Dat wil niet zeggen, dat ze ongevoelig zijn voor
het water, want bij inundatie is gebleken, dat kersen het eerst stierven,
daarna pruimen, om opgevolgd te worden door de appels, terwijl de peren
tenslotte het ongevoeligst bleken.
Pruimen groeien op zware tot zeer zware gronden goed, op zavelgrond
uitstekend en doen het op zandgronden dikwijls ook goed. Eén en ander
wil natuurlijk niet zeggen, dat pruimen geen enkele eis stellen aan de
ontwatering en aan de verzorging. Ze kunnen een buitengewoon zware
stikstofbemesting verdragen.

600
4- De v a r i ë t e i t e n k e u z e
Gerangschikt naar de volgorde waarin ze tegenwoordig het meest
geplant worden, noemen wij:
Reine Victoria,
6. Czar,
Reine Claude d'Oullins,
7. Dubbele Boerenwitte en
Belle de Louvain,
Doyenné,
Reine Claude d'Althann,
8. Early Laxton,
Ontario,
9. Reine Claude Verte.
Variëteiten die zoveel geplant zijn, dat een vermelding niet achterwege
k a n blijven, zijn:
1. Early Rivers, 2. Monsieur Hative, 3. Zoete Kwets.
Thans volgt een bespreking v a n deze en andere variëteiten in alphabetische volgorde.
Belle de L o u v a i n
Heeft een krachtige groei en is vruchtbaar, doch niet vroeg en vertoont soms beurtjaren. Zij is gezond en is zelffertiel.
De vrucht is langwerpig, groot en roodblauw; zij heeft matig vast,
geelgroen vlees, dat zeer sappig is. De rijptijd valt in de tweede helft v a n
Augustus. De steen zit los.
Wordt zeer veel geteeld om haar grote vruchtbaarheid. De smaak is
echter flauw en vrij slecht, zodat deze variëteit niet zonder meer k a n
worden aanbevolen.
Czar
Aanvankelijk krachtige, later door de zeer grote vruchtbaarheid
matige groeikracht. Steile groeier. Veel last van loodglans. Zelffertiel.
Vrucht blauw, vrijwel rond, matig groot tot tamelijk klein; vlees
geelgroen en tamelijk vast, rijp tweede helft v a n Augustus.
Wordt veel geplant om haar grote vruchtbaarheid. De smaak is slechts
matig. De vruchten moeten gedund worden.
Dubbele Boerenwitte—Doyenné
Er bestaat op vele plaatsen naamsverwarring bij deze variëteiten.
De echte Dubbele Boerenwitte is hieraan te herkennen, dat het blad
min of meer ovaal en aan de onderzijde alleen langs de hoofdnerf een
weinig behaard is. Deze oude variëteit van Nederlandse oorsprong wordt
in verschillende streken ten onrechte Witte Wijnpruim genoemd.
Vormt een matig grote, niet erg vruchtbare boom. De bloem brengt
geen stuifmeel voort en moet dus bestoven worden door een andere
variëteit, bijv. de Rode Eierpruim, Reine Claude d'Oullins of Reine
Victoria. Weinig last v a n loodglans en zaagwesp.
De vrucht is middelmatig groot, rond, geelwit; matig zacht vlees,
waarvan de steen loslaat. Zij rijpt midden Augustus. De smaak is goed
tot zeer goed.
Verdient aanbeveling om de zeer goede smaak, doch de vruchtbaarheid
is niet groot.
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Doyenné
Is van de Dubbele Boerenwitte te onderscheiden, doordat het blad
meer langwerpig is. De onderzijde v a n het blad iszacht behaard, de hoofdnerf, de bladsteel en de jonge scheuten zijn sterk behaard. Deze variëteit
wordt in de Betuwe veelal ten onrechte Dubbele Boerenwitte genoemd.
De boom is sterk groeiend en draagt weinig. Gezond, doch v a t b a a r
voor spint. Eist vreemde bestuiving en heeft dezelfde bestuiving nodig
als de Dubbele Boerenwitte.
De vrucht is middelmatig groot, langwerpig, geelwit, vlees week en
witachtig. De smaak is goed tot zeer goed en de vrucht rijpt in de tweede
helft v a n Augustus. H e t gebeurt echter niet zelden, dat de vrucht gom
ontwikkelt. De steen laat los.
K a n niet worden aanbevolen om de grote onvruchtbaarheid.
Early Laxton
Matige tot zwakke groeikracht. Vroeg en rijkdragend, zeer v a t b a a r
voor loodglans, spint en randjesziekte. Zelffertiel.
De vrucht is klein tot matig groot, bleek, roodachtig en goed v a n
smaak. Rijpt buiten begin Augustus.
Wordt tamelijk veel geplant om zijn vroegheid en om zijn grote vruchtbaarheid. De buitengewone vatbaarheid voor loodglans schrikt echter
velen af om haar aan te planten.
Early Rivers (Eldense Blauwe)
Matige groeikracht, vroege, regelmatige en grote vruchtbaarheid. De
boom is uitermate gezond, heeft zeer weinig last van loodglans, doch véél
v a n spint. Vraagt vreemd stuifmeel, bijv. v a n Reine Victoria of v a n
Reine Claude d'Oullins.
De vrucht is klein t o t matig, iets langwerpig, rond, rijpt in het eerste
begin v a n Augustus. W o r d t de laatste jaren minder geplant en is toch
een gezonde, vruchtbare, vroegrijpende pruim, die indien gedund een
zeer behoorlijke, alhoewel niet fijne smaak heeft. H e t dunnen wordt
maar al teveel nagelaten.
Monsieur Hative (Early Orleans = Blauwe Wijnpruim =
Perzikpruim)
Deze variëteit, die onder de bovengenoemde namen voorkomt, doch
ook nog ten onrechte Pond's Seedling en Belle de Louvain wordt genoemd, werd in de Betuwe in de laatste jaren veel aangeplant.
De boom vertoont een matige groeikracht; de vruchtbaarheid is
verschillend. Men zegt, dat er twee typen bestaan, waarvan het ene
altijd rijk, het andere slechts in bepaalde jaren draagt. Vooral de laatste
jaren is echter de vruchtbaarheid zeer voldoende geweest. Omtrent de
bevruchting zijn geen gegevens bekend. De boom is gezond, wordt
vrijwel nooit aangetast door loodglans; de takken scheuren niet.
De vrucht is matig tot groot, blauw met zware dauw, vlees goudgeel
en tamelijk vast; de smaak is goed. De rijptijd valt in de tweede helft v a n
Augustus.
Is een goede tafelpruim, die in de Betuwe voldoening geeft.
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Ontario
Aanvankelijk krachtige, later matige groei, vroeg en voldoende vruchtbaar. Vormt een fleurige boom. De eerste jaren veel last v a n het breken
van takken, maar weinig v a n loodglans. De plant is zelffertiel.
De vrucht is rond, middelmatig tot groot, groengeel, iets gevlamd,
matig vast en geel van vlees, steen, alleen bij volkomen rijpheid los,
smaak voldoende (zoet), alleen tamelijk vlug overrijp.
Voldoet goed door de gezonde boom en vroege vruchtbaarheid. Verwarring met Reine Claude d'Oullins k a n voorkomen. De vrucht v a n
Ontario is eerder rijp, zoeter en meer groengeel v a n kleur.
.Reine Claude d'Althann
Krachtige groei, zeer vroeg en rijkdragend. De boom vertoont vooral
in de jeugd een zeer steile groei en heeft vaak last v a n het kaal worden
van de onderste takken. Of het insnoeien van het éénjarige hout hier
verbetering in zou brengen, is voorzover mij bekend nog niet onderzocht.
Overigens gezond, vraagt vreemde bestuiving, bijv. door Reine Victoria.
De vrucht is tamelijk groot, rond, geelrood of groengeel gevlekt. Vlees
goudgeel, zacht, zeer smakelijk, laat los v a n de steen, rijp eind Augustus.
Zeer goede tafelpruim, doch barst gemakkelijk en daardoor veel Monilia.
Van deze variëteit bestaan verschillende typen, welke onderling in
vruchtgrootte en kleur enigszins verschillen. De originele moet echter de
beste zijn.
Reine Claude d'Oullins
Tamelijk krachtige groei, niet vroeg, maar voldoende vruchtbaar. De
boom groeit vrij steil en heeft zeer bros hout, waardoor gemakkelijk een
tak uitscheurt; overigens gezond, zelffertiel.
De vrucht is rond, middelmatig tot groot, bleek groengeel t o t geel,
matig vast en bleekgeel v a n vlees, vruchtvlees laat slecht los v a n de
steen, smaak meestal goed tot zeer goed, soms wat flauw. Zij is rijp in
Augustus.
K a n om de smaak worden aanbevolen en brengt als regel een goede
prijs op. Deze variëteit wordt in Zeeland algemeen, doch ten oprechte
Washington genoemd.
Reine Claude Verte
Meest sterke groei, matig t o t slecht vruchtbaar. Vormt een mooie,
regelmatige kroon. Gezond, vraagt vreemde bestuiving, bijv. v a n Czar,
Early Laxton of Reine Claude d'Oullins.
De vrucht is matig groot, rond, groen m e t rode spikkeltjes, vlees
matig week, geelgroen, voortreffelijk v a n smaak, steen laat los. Rijp
eind Augustus.
Is de edelste van alle pruimen en k a n voor allerlei doeleinden zeer goed
gebruikt worden. De als regel t e geringe vruchtbaarheid staat de sterke
aanplant in de weg. I n de laatste tijd komt een Reine Claude naar voren,
die men aanduidt als Reine Claude Verte d'Hoefer en welke veel vruchtbaarder zou zijn.
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Reine Victoria
Matige groeikracht, grote, vroege en regelmatige vruchtbaarheid.
Vormt betrekkelijk slap hout, moet vrij sterk gesnoeid en zwaar bemest,
worden om de groei er in te houden; vatbaar voor loodglans; zelffertiel.
De vrucht is langwerpig, groot, rond, vast en geel v a n vlees, de steen
laat los; tweede helft v a n Augustus rijp. De smaak is tamelijk goed.
Geschikt voor tafel en fabriek. Moet altijd gedund worden. Vrijwel
ongeschikt voor glas, niet alleen om zijn vatbaarheid voor loodglans,
maar ook omdat de vrucht onder glas bijna gelijk rijpt als buiten. K a n
enkele weken in het koelhuis worden bewaard.
W o r d t veel geplant om zijn vroege en grote vruchtbaarheid en iss
mits goed gedund ook om de smaak der vruchten wel aan te bevelen,
doch is bijzonder vatbaar voor loodglans.
Zoete Kwets
Krachtige groei, vruchtbaar. Boom gezond. Zelffertiel.
De vrucht is langwerpig, middelmatig groot, blauw, vast, zoet. De
steen laat los. Één der weinige echte Kwetsen, die als tafelpruim bruikbaar is. Rijpt in September. Barst niet bij regen, wordt als één der beste
Kwetsen algemeen aanbevolen.
5. De p l a n t s y s t e m e n e n p l a n t e n v o r m e n
I e . De hoog- en halfstamboomgaard
Pruimen werden t o t voor 10 jaar uitsluitend in de vormen v a n hoogen halfstam geplant. Dit heeft ook bepaalde voordelen, bijv. d a t de
takken niet zo gauw op de grond hangen en dat er in de eerste jaren een
ondercultuur k a n worden uitgevoerd. Een nadeel is, d a t door de slechte
verankering de bomen spoedig omwaaien, vooral indien ze op Varkenspruim zijn veredeld. De vruchtbaarheid is echter goed, daar pruimen ook
als half- en hoogstam vroeg vruchtbaar zijn.
De plantafstanden zijn 6 à 8 meter in vierkants- of driehoeksverband.
Een plantsysteem v a n blijvers en wijkers t e maken is natuurlijk wel
mogelijk indien men sterkgroeiende variëteiten als Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Dubbele Boerenwitte als blijvers en variëteiten
als Czar, Early Laxton en desnoods Reine Victoria als wijkers neemt.
De plantafstand zou men desnoods op 8 meter op de rij en 9 meter tussen
de rij kunnen nemen voor de blijvers en op de helft voor de wijkers.
H e t gebruik v a n sterkgroeiende onderstammen voor de blijvers en
v a n matiggroeiende onderstammen, die de ent een vroege vruchtbaarheid
geven, voor de wijkers, verdient dan tevens aanbeveling. De vraag is
echter of dit erg zal voldoen, omdat, zoals we op blz'. 595 uitvoerig hebben
behandeld, slechts 8 % van alle pruimenbomen ouder wordt dan 20 jaar.
Men zou dus bij de blijver, behalve op groeikracht ook moeten letten op
lange levensduur (die bijv. uit de reeds herhaaldelijk genoemde vruchtboomtellingen k a n blijken). I n dit verband komen dan speciaal op de
voorgrond Early Rivers (Eldense Blauwe), Dubbele Boerenwitte en
Monsieur Hâtive. Of de leeftijdsgrens voor bepaalde variëteiten niet k a n
worden verhoogd door het gebruik v a n onderstammen die weinig vatbaar
zijn voor loodglans zal de toekomst moeten leren.
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2 e . De struikboomgaard
De voordelen van een struikaanplant zijn reeds in het hoofdstuk over
de appel behandeld. Struiken zullen bij de pruimen misschien ook wat
minder gemakkelijk omwaaien dan hoog- of halfstammen. Overigens is
er bij pruimen niet een groot en principieel verschil tussen hoog- en halfstambeplantingen aan de ene zijde en struikaanplantingen aan de andere
zijde.
Een voorbeeld v a n een plantplan met blijvers en wijkers op 9 X 8 m
geven wij hieronder.
Blijvers Ontario op Brompton.
X
. X
. X
. X
. X
Wijkers R. Vict. op St. Julien of
Varkenspr.
Wijkers R. Vict. op St. Julien of
Varkenspr.
Blijvers Ontario op Brompton.
X
. X
. X
. X
. X
Wijkers R. Vict. op St. Julien of
Varkenspr.
Wijkers R. Vict. op St. Julien of
Varkenspr.
Blijvers Reine Claude d'Althann
X
. X
. X
. X
. X
op Brompton.
Wijkers Czar op St. Julien G.
Wijkers Czar op St. Julien G.
Blijvers Reine Claude d'Althann
X
. X
. X
. X
. X
op Brompton.
Wijkers Czar op St. Julien G.
Wijkers Czar op St. Julien G.
Blijvers Reine Claude d'Oullins op
Brompton.
A
A
A
A
• A
Wijkers Early Laxton op St. Julien G.
Wijkers Early Laxton op St. Julien G.
Blijvers Reine Claude d'Oullins op
Brompton.
*
• *
• A
. A
. A
Wijkers Early Laxton op St. Julien G.
3 e . De waaiervorm
Een enkele maal zien we een pruim in w a a i e r v o r m tegen een
muur geplant. De resultaten zijn over het algemeen matig t o t slecht.
Een pruim laat zich niet in een kunstmatige vorm wringen; hij gaat
dan gommen en vertoont een slechte vruchtbaarheid.
6. D e z i e k t e n e n p l a g e n v a n d e p r u i m en h u n n e b e s t r i j d i n g
Zie blz. 791.
c. De perzik
1. De s y s t e m a t i e k
De perzik behoort tot de familie der Rosaceae, Subfamilie Prunoïdeae,
geslacht Prunus, ondergeslacht Amygdalus. Onder het ondergeslacht
Amygdalus behoort de soort Prunus persica (L) Sieb, et Zucc. met twe e
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variëteiten, n.1. vulgaris met behaarde vruchtwand (perzik) en laevis
met onbehaarde vruchtwand (nectarine).
Prunus persica is afkomstig uit China.
Perziken kunnen op verschillende Prunoïdeae worden veredeld. Hiervoor wordt verwezen naar de beschrijving der pruimenonderstammen
en perziken onder glas. De meest gebruikte onderstam is de Gele kroos.
2. De t e e l t v a n d e p e r z i k i n d e v o l l e g r o n d
I n het Zuiden v a n ons land wordt op kleine schaal gebruik gemaakt
van zaadechte perziken, deze zijn bekend als: boerenperzik, pierk, purk,
pors, enz. Grootvruchtige typen noemt men mercatons. Ook is een zaadv a s t ras bekend: Kernechter v o m Vorgebirge. Deze behoeft dus niet t e
worden veredeld, doch k a n worden gezaaid.
Perziken verlangen een goed doorlatende, kalk- en kalirijke grond.
Op minder geschikte gronden treedt veel gomziekte op. Nog veel hoger
eisen stellen ze aan het klimaat. Dit is over het algemeen genomen voor
de perziken te koud en, in mindere mate, t e nat. Vooral de bloesem
bevriest als regel, tenzij tegen een zuidmuur geplant en des nachts met
rietmatten beschut, doch ook de boom k a n door de vorst beschadigd
worden.
Voor buitenperziken in struikvorm bevelen we de reeds genoemde
b o e r e n p e r z i k e n , M e r c a t o n s of de K e r n e c h t e r v o m V o r g e b i r g e
aan. Voor leiboom tegen een zuidmuur wordt gewoonlijk A m s d e n of
V r o e g e M o n t a g n e aanbevolen. Andere perzikvariëteiten die buiten
geplant kunnen worden, zijn: P e r e g r i n e , D u k e of Y o r k , H a l e
E a r l y en N o i r e d e M o n t r e u i l . Van een beschrijving der perzikvariëteiten wordt afgezien, daar dit in hoofdstuk V I I geschiedt. Overigens
wordt verwezen naar de beschrijving in de Rassenlijst voor Fruit.
Boerenperziken worden het best in struikvorm gekweekt. Men kan ze
in rechthoekig-, vierkants- of driehoeksverband planten op onderlinge
afstanden v a n ongeveer 5 meter. Leiboomperziken worden het best als
echte waaier tegen een zuidmuur geplant op afstanden v a n 3—5
meter.
Dat de perzikencultuur in de volle grond in ons land geen opgang
m a a k t of heeft gemaakt, is aan twee oorzaken toe te schrijven, n.1. omdat
een perzikenstruik buiten zelden ouder wordt dan 10 jaar en omdat in
die 10 jaar ze dan nog slechts zelden vrucht geven, omdat de bloesems
bevriezen. Indien de bloemen niet bevriezen k a n de opbrengst buitengewoon goed zijn, doch dan is de prijs laag door het grote aanbod. De
cultuurzorgen bestaan uit het verwijderen van het dode hout en het
dunnen der vruchten.
De perzik wordt hier t e lande gebruikt voor verse consumptie.. Ze
schijnt in het koelhuis veel beter bewaarbaar t e zijn dan velen vermoeden.
3. D e z i e k t e n e n p l a g e n v a n d e p e r z i k e n h u n n e b e s t r i j d i n g
Zie blz. 771.
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d. De abrikoos
i. D e s y s t e m a t i e k
De abrikoos behoort tot de familie der Rosaceae, Subfamilie Prunoïdeae,
geslacht Prunus, ondergeslacht Prunophora, sectie Armeniaca. I n deze
sectie worden nog 4 soorten genoemd, waarvan voor ons alleen v a n
belang is Prunus armeniaca L., die afkomstig is v a n Klein-Azië t o t WestChina. Tot deze soort behoren onze cultuurvariëteiten.
Men k a n de abrikozenvariëteiten als volgt verdelen: (Systeem
Dr. H O G G 1875)

Klasse I. Kern bitter.
1. de buikzijde v a n de steen zonder opening.
a. vlees v a n de steen loslatend. Voorbeelden: Alberge, Pineapple;
b. vlees m e t de steen vergroeid. Voorbeelden: Montgamet, Luiget,
Portugal.
2. de buikzijde v a n de steen v a n een opening voorzien.
Voorbeeld: Moorpark.
Klasse I I . K e r n zoet.
a. vlees v a n de steen loslatend. Voorbeeld: Breda;
b. vlees met de steen vergroeid. Voorbeeld: Oranje.
Een verdere verdeling k a n nog plaats vinden naar de kleur en de vorm
der vruchten.
2. De t e e l t v a n d e a b r i k o o s i n d e v o l l e g r o n d
Abrikozen worden meestal geoculeerd op de Enkele Boerenwitte
pruim, die elders Enkele Boerenwitte Wijnpruim, Boerengeeltje of Gele
Kroosjespruim heet. Men k a n ze echter op allerlei pruimenonderstammen
en zaailingen v a n Abrikoos oculeren. Daar de cultuur v a n Abrikozen
in ons land geen grote vlucht heeft genomen, is omtrent de beste onders t a m voor Abrikoos weinig ervaring opgedaan.
Abrikozen houden v a n een doorlatende, kalk en kalirijke, niet te
zandige grond.
Aan het onderzoek v a n de variëteiten om t e zien in hoeverre er synoniemen bestaan en w a t de beste variëteit is, is nog heel weinig werk
verricht.
I n de prijscouranten treft men dan ook slechts namen v a n variëteiten
aan, meestal zonder een uitvoerige beschrijving. W e vermelden d a a r o m
onder voorbehoud:
S h i p l e y ' s - B l e n h e i m , middelmatig groot, oranje met rode vlekjes,
rijkdragend. De vroegste Abrikoos eind Juli—begin Augustus.
H e e m s k e r k , grote, ronde tot langwerpige vrucht, oranjegeel met
rode vlekjes, heerlijke smaak, rijkdragend. Rijpt eind Juli—Augustus.
B r e d a s e , klein, helder oranjegeel, rijkdragend, rijp half Augustus.
V r o e g e O r a n j e = T r o s O r a n j e , klein, vast en geurig, rijkdragend,
eind Augustus.
M o o r p a r k , groot, donker, oranje, sappig en geurig, eind Augustus.
D u b b e l e O r a n j e , middelgroot, oranjegeel, zeer v a s t en zeer zoet.
Gering, zwakke groeier, Augustus.
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S o u v e n i r d e C o n s t . K e r k v o o r d e , groot, goudgeel, sappig, zoet,
vruchtbaar, half Augustus.
H o n g a a r s e , grote, ronde vrucht, oranjegeel m e t rode vlekjes. Rijp
begin Augustus. Zeer vruchtbaar. Goed van smaak.
Men doet het verstandigst, de Abrikozen in de vorm v a n een waaier
te planten tegen een zuidmuur.
De cultuur v a n abrikozen wordt in ons land heel weinig beoefend.
Men treft er, vooral in het Zuiden des lands, leibomen v a n aan, die veelal
'tegen de huizen staan geplant. De bloei is nog vroeger dan v a n de perziken, zodat de opbrengst dikwijls t e wensen overlaat. De bomen lijden
dikwijls aan gomziekte.
De b e s v r u c h t i g e n
a. De rode en witte bes
i. De s y s t e m a t i e k
De rode en witte bessen behoren tot de familie der Saxifragaceae of
Steenbreekachtigen, geslacht Ribes.
De bessensoorten schijnen, inheems t e zijn in Europa en misschien ook
in Oostelijk N.-Amerika.
Het overgrote deel van onze rode en witte aalbesvariëteiten behoort tot
de botanische soort. Ribes vulgare Lam. (Syn.: R. sativum Syme). Hiervan kent men ook een grootvruchtige var., n.1. Ribes vulgare var. macrocarpum. Deze twee zijn ook nog met elkaar gekruist, zodat er ook var.
zijn die behoren tot de groep Ribes vulgareX Ribes vulgare var. macrocarpum.
Een tweede soort die v a n veel minder betekenis is geweest voor het
ontstaan v a n onze cultuurrassen is de Ribes r u b r u m L. Deze is weer
gekruist met Ribes vulgare en met Ribes vulgare macrocarpum.
Een derde soort v a n nog minder belang is Ribes petraeum Wulf.;
ook deze is gekruist, zowel met Ribes rubrum als met Ribes vulgare.
Wij krijgen dus de volgende indeling van de bessenvariëteiten:
Groep I
Ribes vulgare.
Hiertoe behoren zeer veel bessenvar.,
o. a. Hoornse Geelsteel, St. Anna Korfke,
W i t t e Hollandse en Rode Geelsteel.
Groep II
Ribes vulgare var. macrocarpum. Hiertoe behoren ook veel
bessenvar., bijv. F a y ' s Prolific, Versailles.
Groep I I I
Ribes vulgareX Ribes vulgare var. macrocarpum. Voorbeeld: Laxton N°. i, Fertility.
Groep IV
Ribes vulgareX Ribes rubrum. Hiertoe behoren var. die
in ons land niet zoveel voorkomen, bijv.
New Red Dutch, La Constante, Haught o n Castle en Moore's Ruby.
Groep V
Ribes vulgare var. macrocarpum X Ribes rubrum. Voorbeeld: Laxton's Perfection, Wilson's
Longbunch.
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Groep VI
Groep VII
Groep V I I I

Groep I X

Ribes rubrum.

Hiertoe behoren slechts enkele var.,
bijv. Raby Castle, Scotch.
Ribes petraeum. Enig bekende variëteit: Kernloze.
Ribes petraeum X Ribes rubrum. Voorbeelden: Erstling
aus Vierlanden, Duitse Z u r e = Prince
Albert.
Ribes p e t r a e u m X Ribes vulgare. Gondouin.

2. De o n d e r s t a m m e n
Bessen worden gestekt en onderstammen worden meestal niet gebruikt.
Voor particulier genoegen wordt wel eens een bes op Ribes aureum
Puish geënt, die dan in boomvorm wordt opgekweekt. Daar geen of
onvoldoende vervangingssnoei mogelijk is, zijn de vruchten op stammen
als regel klein.
3. De b i j z o n d e r e e i s e n d i e d e b e s s t e l t a a n d e g r o n d
Bessen groeien het best op zavelgronden of op vochthoudend zand.
Op zeer zware gronden is dikwijls de groei wat minder en ook op hoge
zandgrond voldoen bessen veelal niet goed. Ze stellen hoge eisen aan het
kaligehalte v a n de grond, vooral variëteiten als Duitse Zure (Prince
Albert), dus die behoren tot bovengenoemde groep V I I I . Is het kaligehalte van de grond niet zeer hoog en/of treedt een tamelijk sterke
droogte op dan vertonen de bladeren randjesziekte. Omgekeerd wijst het
optreden v a n randjesziekten niet steeds op een laag gehalte van kali in
de grond of op onvoldoende bemesting. Er bestaan bij bepaalde bessenvariëteiten blijkbaar moeilijkheden bij het opnemen v a n de kali uit
bepaalde grondsoorten.
De randjesziekte is moeilijk t e genezen met verhoogde kalibemesting,
het best nog met kalisalpeter of met patentkali, liefst in opgeloste toestand, doch bijna of helemaal niet met kalizout. Waarschijnlijk krijgt
men betere resultaten met verbetering v a n de grond door ontwatering en
toevoeging v a n humusstoffen. Bessen zijn bijzonder dankbaar voor een
stalbemesting. Stekken slaan dan ook het best aan en wortelen het best
op vochthoudende humusrijke zandgrond.
4. De v a r i ë t e i t e n k e u z e
De variëteitenkeuze is bij bessen buitengewoon moeilijk, daar een
ontzaglijke naamsverwarring bestaat. We behandelen die variëteiten
die het meest door de N.A.K.B. zijn gekeurd in de volgorde waarin ze
het meeste voorkomen. Dit zijn van de rode bessen:
1. Fay's Prolific,
4. Erstling aus Vierlanden,
2. Hoornse Geelsteel,
5. Laxton's Perfection,
3. Duitse Z u r e = Prince Albert, 6. Laxton's N°. 1.
Voorts v a n de witte bessen, welke voor de handel weinig worden gekweekt, de Echte W i t t e Parel, welke een der beste is.
Tenslotte van de nieuwe variëteiten de Jonkheer v a n Tets.
Thans volgt de behandeling in alphabetische volgorde:
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rîuitse Zure (Prince Albert)
Krachtige groei, stevige takken, gezond, draagt doorgaans rijk,
hoewel niet vroeg, gevoelig voor „kaligebrek" (zie boven). Het uitdunnen van de scheuten in de zomer verdient sterk aanbeveling.
Vrucht tamelijk groot, middelmatige trossen, sterk zuur, zeer laat
rijpend. Als verse vrucht vrijwel oneetbaar. Fabrieksbes.
Verdient aanbeveling om de grote opbrengst per struik.
Echte Witte Parel
Verdient voor particulier gebruik aanbeveling om zijn goede sm&ak.
De bes van deze variëteit is tamelijk goed v a n grootte en tros.
Erstling aus Vierlanden
Krachtige groei, vrij stevige takken, gezond. Vroeg en rijk dragend.
Onbruikbaar onder glas.
Vrucht tamelijk groot aan zeer lange trossen, lichtzuur, tamelijk laat
rijpend. Is gezocht om de lange tros.
Fay's Prolific
Vooral bij de vorming v a n de plant heeft men veel last v a n het uitwaaien der scheuten, waardoor moeilijk een struik is t e vormen. Men doet
goed een min of meer korte snoei toe t e passen, omdat anders de scheuten
te slap worden en de bessen op de grond komen te hangen.
De vrucht is groot, vrij grote tros, lichtzuur, vrij vroeg rijp. Ruit vaak,
hoogstwaarschijnlijk in verband met de vroege bloei (nachtvorst). Draagt
middelmatig. Bruikbaar onder glas.
Aanbeveling is de grootte van de bes en de vrij vroege rijptijd. Nadeel:
vooral op winderige percelen komt het uitwaaien v a n de takken voor.
Hoornse Geelsteel
Onder de naam Geelsteel, Hoornse Geelsteel, enz. k a n een groep v a n
rode bessen worden verstaan waarin veel variatie zit en die nog onvoldoende geselecteerd is. Dit „ras" k a n dus niet zonder meer worden aanbevolen, omdat het een populatie is.
De groei is over het algemeen krachtig, zodat een grote struik wordt
gevormd, gezond.
De vrucht is klein, matige tot kleine trossen, de rijptijd is midden
vroeg. De bes is zeer goed geschikt voor liet maken van bessensap, daar
een hoog rendement wordt verkregen.
Verdient over het algemeen geen aanbeveling.
Jonkheer van Tets
Krachtige groei, stevige takken, gezond. Draagt practisch uitsluitend
op kortloten en is dus niet zeer vroeg dragend.
Vrucht groot aan trossen v a n normale lengte, lichtzuur, vroeg rijpend
(misschien wel de vroegste). Dit, met de grote bes, zijn de grootste voordelen v a n deze variëteit. Is nog te jong om een definitief oordeel uit te
spreken. Ze is gevoelig voor regen.
L a x t o n ' s N°. i
Matige groeikracht, gezond, middelmatig vroeg en dikwijls zeer hoge
opbrengst.
Sprenger, Fruitteelt.
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Vrucht matig van grootte, aan trossen van normale lengte, lichtzuur,
middentijds rijpend. Men moet echter zwaar met stikstof mesten om de
groei in de struik en grote vruchten te houden.'
Laxton's Perfection
Vrij geringe groeikracht, gezond. Vroeg en rijk dragend. De vrucht is
zeer groot aan zeer lange trossen, zachtzuur, middentijds rijpend.
Verdient aanbeveling door de grote tros en bes.
5. D e t e e l t v a n d e r o d e e n w i t t e b e s i n d e v o l l e g r o n d
De cultuur van rode (en witte) bessen is betrekkelijk eenvoudig. Men
moet op niet te slechte grond planten en zwaar mesten en het snoeien
nauwkeurig uitvoeren (dit wordt later behandeld). Voorts moet men
bespuiten met Bord. pap tegen de bladvalziekte, maar dan zijn de voornaamste cultuurzorgen ook genoemd.
Men vindt de teelt van rode bessen hoofdzakelijk in Zuid-Holland,
n.1. 485 h a = 20 % van de oppervlakte rode bessen in Nederland, vooits
in Noord-Holland (329 ha, 17 % ) , in Noord-Brabant (326 ha, 17 % ) ,
in Zeeland (267 ha, 14 % ) en in Gelderland (220 ha, 12% ) .
De plantafstanden van rode bessen kan men i\x 2 of 2X 2 meter
nemen. Ze worden vaak gebruikt als ondeicultuur, zodat m e n zich dan
moet richten naar de plantafstanden van de blijvende beplanting.
Rode en witte bessen worden vooral gebruikt voor verse consumptie
en voor het maken v a n bessensap, j a m en wijn. ,

6. De z i e k t e n en p l a g e n der rode en w i t t e a a l b e s s e n en
hunne bestrijding
I e . De dierlijke parasieten van de rode en witte aalbes
Spruitvtteter (Incurvaria capitella)
In het voorjaar lopen een aantal knoppen niet uit en jonge scheuten
verwelken vrij plotseling. Maakt men de knoppen en scheutjes open,
dan treft men er een olijfgroen rupsje met glanzend zwarte kop in aan.
H e t is de larve van een klein motvlindertje, dat begin J u n i (van het
vorige jaar) haar eitjes gelegd heeft op de bessen. De rupsjes, welke uit
deze eitjes kwamen, hebben zich in de bessen geboord en daar de zaden
opgegeten; de aangetaste bessen werden noodrijp.
In Juli zijn de rupsjes volwassen, zij verlaten dan de bessen en maken
een wit coconnetje, meestal aan de voet der takken, waarin zij overwinteren. Omstreeks midden J a n u a r i begeven zij zich naar de knoppen,
welke zij uitvreten en later boren zij zich in de jonge scheuten, waarin zij
het merg wegvreten. I n deze holte verpoppen zij in Mei — en tegen het
eind van deze maand verschijnen de vlindertjes.
Een bespuiting met 7|- % v.b.c. geeft een afdoend resultaat, mits deze
wordt uitgevoerd, voordat de rupsjes de coconnetjes verlaten hebben.
Ongeveer 30 j .geleden was de beschadiging in de Bangert (Noord-Holland) zo ernstig, dat in een aantal gemeenten een verordening werd
uitgevaardigd, waarbij de bespuiting van bessenstruiken voor midden
Januari verplicht was. Voor boomkleurstoffen is de temperatuur begin
Januari meestal te laag.
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W a a r als regel laat gesnoeid wordt (eind Februari) is de aantasting
veel geringer; bij het snoeien worden de knoppen, waarin de rupsjes zich
gevestigd hebben, verwijderd.
Glasvleugelige vlinder (Sesia tupiliformis)
In de voorzomer worden geleidelijk aan de bladeren aan enkele t a k k e n
in een struik geel; de gele verkleuring begint vaak bij een gedeelte v a n
het blad; tenslotte worden de bladeren bruin en vallen af. De bessen
van de zieke takken groeien niet uit.
Snijdt men dergelijke takken overlangs door, dan blijkt het merg
verdwenen te zijn; in de plaats daarvan treft men een gang met zwarte
wanden aan. Voor April kan men in de gang een witte rups met bruine
kop aantreffen, na April doch voor J u n i vindt men wel de bruine pop.
I n J u n i vliegen de vlinders, die glasheldere vleugels en een blauw of
groen metaalglanzend lichaam hebben en enigszins aan langpootmuggen
doen denken; zij leggen hare eitjes meestal bij snoeiwonden. De rupsjes
boren zich in de takken.
De aantasting neemt de laatste jaren toe. Een bestrijdingsmiddel is
nog niet bekend. Als een enkele t a k aangetast is, k a n men deze wegnemen en verbranden. Vaak blijkt dan echter het merg reeds tot diep in
de takken, soms t o t in de voet der struiken, verdwenen te zijn. Men zal
dan de struiken, als dit de moeite nog loont, geheel terug moeten snoeien
om uit flinke grondscheuten een nieuwe struik op te kweken, of men zal
genoodzaakt zijn nieuwe struiken aan te planten.
Bessenbladwesp (Pteronus ribesii)
Zie bij kruisbes, blz. 621.
Wantsen (Lygus pabulinus)
De platte groene, zeer vlugge en schuwe insecten steken met hun snuit
in de bladeren om sappen op te zuigen. De steekplekjes worden eerst
uiterst kleine, gele, later bruine, iets grotere vlekjes, welke uit het blad
vallen, zodat een groot aantal gaatjes ontstaat. Doordat de gaatjes zich
verenigen, gaan de vele gaatjes in grotere, onregelmatige gaten over.
De wantsen kunnen ook de bast der scheuten beschadigen; stukjes
bast zijn verdwenen alsof zij weggevreten waren; hoe de wantsen dit
doen is niet bekend. H e t takgedeelte boven de wond blijft gedrongen,
de knoppen staan dicht bijeen.
Soms zijn de toppen der scheuten enigszins afgeplat en verbreed; aan
een zijde bevindt zich dan een spleetachtige holte.
I n het najaar worden de flesvormige eitjes in de bast der takken
gelegd.
Een v.b.c.-bespuiting geeft geen baat, wel een bespuiting met 6 % v a n
een minerale-oliepreparaatvoor wintergebruik. De minerale oliën dringen
dieper door dan teeroliën.
De jonge en volwassen wantsen k a n men bestrijden door de struiken
te bestuiven met Derris-, Pyrethrum- of DDT-poeder.
Bladluizen
Er kunnen verschillende soorten bladluizen op bessenstruiken voorkomen; in ons land zijn vooral bekend Aphis grossutarCae en Myzus ribis.
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De eerste tasten vooral de bladeren in de toppen der scheuten a a n ; door
het zuigen van de luizen treedt een sterke krulling van de bladeren op.
Ook de toppen der scheuten groeien krom; de gekromde scheuten vallen
vooral in de winter op.
Myzus ribis veroorzaakt een geheel andere beschadiging; deze luizen
leven, evenals de andere, aan de onderzijde der bladeren. Deze worden
echter niet kroes, doch vertonen aan de bovenzijde onregelmatige rode
bulten.
Het nadeel van de bladbeschadiging valt nogal mee, de grote schade
(finantieel) is een gevolg van de afscheiding van honingdauw (de kleverige
vloeibare afscheidseien), waarmede de bessen bedekt worden. Op deze
honingdauw ontwikkelen zich zwartschimmels (roetdauw), welke de
bessen zo sterk bezoedelen, dat zij bijna onverkoopbaar worden.
De beide genoemde bladluizen migreren (verhuizen); in de zomer
leven zij op andere planten (composieten, lipbloemigen), doch in de
nazomer keren zij naar de bessenstruiken terug om daar h u n glimmend
zwarte eitjes te leggen, welke overwinteren.
Door een winterbespuiting met 6 % v.b.c. of een boomkleurstof, welke
men tot eind Februari kan uitvoeren, worden de eitjes gedood.
Wortelluis (Schizoneura grossulariae)
Zie bij zwarte bes, blz. 613.
2 e . De plantaardige parasieten van de rode en witte aalbes
Bladvalziekte (Pseudopeziza ribis)
Op de bladeren komen omstreeks J u n i kleine, eerst gele, later bruine
ronde vlekjes, die samenvloeien, zodat grotere onregelmatige vlekken
ontstaan. Het blad wordt spoedig geel en valt af, zodat de struiken reeds
vroeg kaal komen te staan. De bessen verschrompelen; een groot deel
v a n de oogst gaat verloren.
Bij vochtig weer vormen zich op de vlekken gelei-achtige sporenhoopjes, waardoor tijdens de zomer de ziekte verbreid wordt. I n dit
stadium heet de zwam Gloeosporium ribis. 's Winters ontwikkelen zich
op de afgevallen bladeren schotelvormige vruchtlichamen (apotheciën),
waarop de ascosporen gevormd worden. Van deze sporen gaat in het
voorjaar de infectie uit.
De ziekte, welke in vochtige zomers hevig k a n optreden, k a n voorkomen worden door direct na de bloei te spuiten met 1 % Bordeauxse
pap of een koperoxychloride. Na de pluk dient deze bespuiting herhaald
te worden.
Bangertse ziekte (Verticillium sp)
Vrij plotseling kunnen van enkele takken de bladeren geel worden en
verschrompelen; in den regel sterven deze t a k k e n af. Op dwarsdoorsnede
ziet men in het hout een grauwgroene verkleuring. Daar bevindt zich het
mycelium v a n de zwam, d a t de houtvaten aantast ; de houtvaten raken
verstopt, waardoor de opstijgende sapstroom belemmerd wordt.
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Soms zijn de takken aan de voet verdikt en sponzig (oedeem), ook
komen er wel overlangse spleten in de takken voor.
De aangetaste struiken blijven enige jaren kwijnen, maar gaan tenslotte dood.
De aantasting gaat van de grond uit, waar de Verticillium zwam
leeft.
Een afdoende bestrijding is nog niet gevonden; grondontsmetting met
koperoxyde (10 à 15 g per m 2 ) heeft bij proeven bevredigende resultaten
opgeleverd.
Wellicht zal het blijken, dat doof dit middel de grond van Verticillium
gezuiverd k a n worden.
Op ontsmette grond zouden dan gezonde struiken uitgeplant kunnen
worden en deze zouden door een voortgezette grondbehandeling gezond
gehouden kunnen worden.
3 e . De niet-parasitaire ziekten van de rode en witte aalbes
Verlopen (virus)
De zieke struiken zijn gekenmerkt door onvruchtbaarheid. De bloemtrossen ontwikkelen zich schijnbaar normaal, de bessen vallen echter,
als zij de grootte v a n een kleine erwt bereikt hebben, af.
H e t blad is ook wel w a t afwijkend van vorm, echter zelden zo typisch
als het brandnetelblad bij zwarte bessen. Toch is vrij zeker hetzelfde
virus oorzaak van het verlopen bij aalbessen en het brandnetelblad bij
zwarte bessen.
Zie verder blz. 618.
Randjesziekte
I n de voorzomer worden de randen der bladeren lichter groen; geleidelijk aan gaat de lichte groene kleur in een bronstint over en tenslotte
worden de randen dor en bruin.
In den regel is dit verschijnsel een gevolg van het onvermogen om
voldoende kali uit de grond op te nemen.
Strooit men, als de verkleuring v a n de bladranden begint, een gemakkelijk opneembare kaliverbinding, b.v. kalisalpeter, zwavelzure kali of
patentkali uit, dan zal men, behalve in een droge periode, na enige tijd
de lichter groene tint wel weer enigszins in de normale groene kleur zien
overgaan, maar gewoonlijk gelukt het toch niet om de struiken volledig
te herstellen. Grote hoeveelheden kalimest en bepaalde cultuurmaatregelen moeten op den duur de verbetering brengen.
Behalve kaligebrek kunnen ook andere oorzaken voor de verkleuring
bestaan. Zo is het niet onmogelijk, d a t verkleuring een gevolg is van
schadelijke stoffen in de grond, b.v. chloor; bemesting met kalizout
20 of 40 % , vooral een late toediening, moet daarom ontraden worden.
b. De zwarte bes
1. De s y s t e m a t i e k
De zwarte bes behoort tot de familie der Saxifragaceae of Steenbreekachtigen, geslacht Ribes, soort nigrum L.
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Zwarte bessen worden tegenwoordig ingedeeld in de volgende groepen
(volgens H A T T O N ) :

A. Typen met rode knoppen.i
Groep I
typische vertegenwoordiger „French". Tros betrekkelijk
kort, niet gemakkelijk te plukken, stevige huid. Geschikt voor
verzending. Loopt laat in het
voorjaar uit.
Groep II typische vertegenwoordiger Boskoop Giant. Zeer lange tros,
vroeg rijp, vrij zachte huid,
loopt vroeg in het voorjaar uit.
B. Typen met witachtig groene knoppen.
Groep I I I typische vertegenwoordiger Goliath. Middengrote struik,
loopt vrij vroeg uit, rijpt middentijds.
Groep IV typische vertegenwoordiger Baldwin. Kleine struik, loopt
het allereerst uit, laat rijp.
C. Ongeclassificeerde variëteiten.
2. De v a r i ë t e i t e n k e u z e
De variëteitenkeuze bij zwarte bessen wijzigt zich vaak in de loop van
de jaren. „Oude" variëteiten worden meer en meer aangetast door brandnetelblad, nieuwe nemen hun plaats in, worden ziek en worden daarna
weer door nieuwere vervangen. Het selecteren op brandnetelblad is
v a n onberekenbaar belang.
De tegenwoordig nog veel voorkomende variëteiten zijn:
Roodknop, Goliath, Silvergieters Zwarte, Davison's Eight en Baldwin.
Van de nieuwe variëteiten noemen we:
Westwich Choice, Westwich Triumph en Wellington X X X .
De variëteiten worden thans in alphabetische volgorde behandeld.
Cotswold Cross en Mendip Cross zijn recente Engelse aanwinsten die
in Engeland thans opgang maken.
Baldwin
Hiervan bestaat een selectie: Baldwin sel. Hilltop. Struik klein, zeer
vruchtbaar. Bloeit vroeg. Gevoelig voor nachtvorst. Tros vrij klein met
zeer smakelijke bessen.
Deze variëteit zal zeker goed voldoen als ze veel dichter wordt geplant
dan de andere variëteiten, n.1. op i | m tussen de rijen en i m in de rij.
Davison's Eight
Tamelijk zwakke groei, steile takstand.
Bes rijpt even voor de Goliath. Zou onvatbaar zijn voor rondknop,
doch het is gebleken, dat dit niet waar is. Voldoet op lichte grond goed
en kan daar ook een grote struik vormen, zeer smakelijk. Toch heeft ze
verschillende bezwaren als gevoeligheid voor Cal. pap, ongelijk rijpen der
bessen en moeilijk plukken.
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Goliath
Oude en meest bekende zwarte bes. Krachtige groei, zeer vruchtbaar.
Zeer v a t b a a r voor brandnetelblad. Eist flinke snoei. Gevoelig voor sterke
Cal. pap.
Tros kort, bes groot, stevig. Een groot nadeel van deze variëteit is,
d a t de eerste bes veel eerder rijp is dan de andere, zodat men of een rijpe
bes en de rest groene bessen moet plukken of de eerste bes overrijp moet
laten worden, zodat ze bij het plukken beschadigd wordt en een „ n a t "
product wordt geoogst.
Roodknop
Dit is een selectie uit Goliath v a n Ir. J . HEEMSTRA. Forse groei, zeer
vruchtbaar. Bloeit laat. Weinig vatbaar voor rondknop.
Tros middelmatig lang, bes matig groot, stevig, rijpt middentijds,
kleur der bessen bruin-zwart. Nog geen algemene ervaring, doch waar
deze bes bekend is, voldoet ze zeer goed.
Silvergieters Zwarte
*
''
Flink groeiende struik, steile takstand. Op zware grond vruchtbaar.
Bloeit betrekkelijk vroeg.
Zeer grote tros en fraaie smakelijke bessen. Rijpt vroeg en gelijkmatig.
Schil zeer zacht. Zou vooral op zwaardere grond voldoen.
Wellington X X X
Is een nieuwe Engelse variëteit, die o.a. op de proeftuinen te Geldermalsen en Kesteren en ook in Zeeland hoge opbrengsten gaf. Is vrijwel
ongevoelig voor nachtvorst. Geeft een breed groeiende struik. Bloeit
tamelijk laat. Zeer lange tros met flinke bessen die gelijkmatig rijpen.
Uitstekende smaak.
W e s t w i c h Choice
Deze k a n men vergelijken met de Baldwin. Dezelfde kleine struik,
dezelfde grote vruchtbaarheid. Bloeit vrij vroeg. Weinig vatbaar voor
nachtvorstschade; rijpt laat en enigszins ongelijkmatig.
Westwich Triumph
Deze variëteit voldeed op de proeftuin te Kesteren zeer goed, doch de
opbrengst v a n 1944 werd sterk verlaagd door nachtvorstschade.
Grote, vruchtbare struik, steil. Bloeit middentijds. Rijpt enigszins
ongelijkmatig. Vrij lange tros met matig grote bes, die vrij stevig is.
3. D e t e e l t v a n d e z w a r t e b e s in d e v o l l e g r o n d
Zwarte bessen worden door middel v a n houtstek vermenigvuldigd.
Ze wortelen dan gemakkelijk. Onderstammen zijn niet in gebruik.
Zij groeien het best op humusrijke zandgrond, ook zeer goed op lichte
kleigrond. Ze zijn bijzonder dankbaar voor een stalmestbemesting. Op
zware grond is de groei vaak wat stug.
Het blijkt meer en meer d a t zwarte bessen niet alleen een zware
snoei verdragen, met behoud v a n vruchtbaarheid, maar deze ook eisen.
Daarom gaat men er in de laatste jaren wel toe over, bij voldoende
afstand tussen de rijen, de zwarte bessen op de rij zeer dicht te planten
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b.v. i à i | meter; variëteiten als Baldwin Hiltop en Westwich Choice
zelfs op 75 cm. Tussen de rijen is de plantafstand 2 à 2\ meter.
Men doet verstandig in verband met de pluk wat opeenvolging in
oogsttijd te nemen b.v. Silvergieter's Zwarte, Davison's Eight, Westwick Triomph, Baldwin, Westwick Choice, Goliath.
De cultuur v a n zwarte bessen is alleen mogelijk indien scherp op virusziekte wordt geselecteerd. Ze eisen een zware bemesting en veelal, vooral
Goliath, een strenge snoei, daar ze het best dragen op langloten.
De cultuur v a n zwarte bessen is zeer eenvoudig. Alleen heeft men
moeilijkheden mét het bestrijden v a n brandnetelblad en rondknop.
Men vindt de teelt hoofdzakelijk in Noord-Brabant, n.1. 661 ha of 50 %
v a n de oppervlakte fruitteelt in Nederland, voorts in Zeeland (302 h a =
22 % ) en Limburg (165 h a = 12 % ) .
De totale oppervlakte zwarte bessenteelt in Nederland is 1365 ha.
Tik % daarvan wordt als ondercultuur in boomgaarden geteeld.
Voor verse consumptie werd de zwarte bes tot nu toe weinig gebruikt.
Velen vinden de zwarte bes niet smakelijk. Nu gebleken is, dat zwarte
bessen een zeer hoog gehalte hebben aan vitamine C (140 mgr per 100 gr)
zal waarschijnlijk het gebruik wel toenemen, hetzij in verse toestand,
hetzij als zoete most.
De zwarte bes is steeds zeer veel gevraagd geweest voor de fabrieken
en brengt in de laatste jaren een hoge prijs op, zo bijv. in 1947 en 1948
minimaal 90 ct. per kg.
4. D e z i e k t e n e n p l a g e n d e r z w a r t e b e s e n h u n n e b e s t r i j d i n g
I e . De dierlijke parasieten van de zwarte bes
Glasvleugelige vlinder
Zie blz. 611.
Wantsen
Zie blz. 611.
Bladluizen
Zie blz. 546.
Wortelluis (Schizoneura grossulariae)
In de loop v a n de zomer ziet men geleidelijk de kleur van de bladeren
geler worden, de groei r a a k t uit de struiken, zij maken een kwijnende
indruk. Aan bladeren en takken valt verder niets waar te nemen; er zijn
geen insecten en geen mijten aanwezig, aanwijzingen voor een zwamaantasting zijn er evenmin.
Graaft men een zieke struik op, dan blijken de wortels t e zijn bedekt
met een witte wasmassa, zodat men tot de gevolgtrekking zou komen,
d a t er bloedluizen aanwezig zijn. H e t zijn evenwel niet de gewone bloedluizen, maar wel verwante luizen, die van iepenbomen afkomstig zijn.
Tot de herfst blijven de luizen op de wortels v a n de bessenstruiken,
dan gaan de gevleugelde exemplaren naar de iepen over, waar zij h u n
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wintereitjes leggen. De luizen, welke in het voorjaar t e voorschijn komen,,
zuigen aan de iepenbladeren, die eigenaardig gekroesd worden.
In de voorzomer verlaten gevleugelde exemplaren de iepenbladeren en
zetten jongen af op de grond bij bessenstruiken. Deze jonge luizen begeven zich naar de wortels en leven daar de hele zomer, sappen opnemend
uit de wortels.
De bestrijding is uiterst lastig; men heeft wel gaten, schuin onder de
struiken in de grond gestoken en daarin een weinig benzine gegoten,
maar een afdoend resultaat heeft men daarmee niet verkregen.
Een bespuiting v a n de iepen in de winter met v.b.c. of een boomkleurstof is ondoenlijk.
Rondknop (Eriophyes ribis)
I n de winter vallen de misvormde, dikke ronde knoppen duidelijk op.
Deze knoppen lopen in het voorjaar niet uit of geven slechts zwakke
scheutjes en onvolkomen bloemtrosjes.
De aantasting kan zeer hevig worden, de schade is dan zeer groot;
rondknop behoort t o t de meest gevreesde aantastingen v a n de zwarte
bessen.
In de rondknoppen bevinden zich galmijten; m a a k t men eèn rondknop
open, dan ziet men met het blote oog nog juist de witte langgerekte
mijten. E r zijn dan ook larven en eieren aanwezig.
Omstreeks April beginnen de mijten de rondknoppen t e verlaten en
zich over de takken en de bladeren te verspreiden; dit d u u r t vrij lang,
o m d a t over een vrij lange periode larven uit de eitjes t e voorschijn
komen. I n Juli dringen zij gezonde knoppen binnen, daar leggen zij eitjes
en vermeerderen zich sterk. Zij zuigen aan de door de knopschubben
omsloten organen, die onder invloed daarvan langzamerhand zwellen.
De aangetaste knoppen worden steeds dikker, t o t d a t zij in de winter t o t
de typische rondknoppen zijn uitgegroeid.
De bestrijding v a n deze mijten heeft lange tijd grote moeilijkheden
opgeleverd. Vele middelen zijn beproefd, afplukken v a n de rondknoppen,
hoe bewerkelijk ook, is beproefd, alles vrijwel zonder resultaat.
Tenslotte bleek een bespuiting met sterke Californische pap, uitgevoerd op het tijdstip, dat de mijten de knoppen beginnen te verlaten, een
tamelijk goede methode te zijn. Er moet gespoten worden als de kleine
bloemtrosjes zichtbaar beginnen te worden — de blaadjes hebben d a n
ongeveer de grootte v a n een koperen cent — met 6 % Californische pap.
Er treedt dan wel enige verbranding op, maar de struiken herstellen zich
volkomen en de mijten, ook die, welke n a de bespuiting nog t e voorschijn
mochten komen, worden practisch alle gedood.
De variëteiten Goliath en Davison's Eight zijn bijzonder gevoelig,
vooral het laatste ras, waarbij men de behandeling niet k a n toepassen.
Men snijdt daarom indien de plaag begint op te treden de t a k k e n weg
waarop rondknoppen voorkomen.
Er wordt gezocht naar rassen, welke door de galmijten niet worden
aangetast. Daarin is men nog niet geslaagd, er bestaan echter rassen,
welke minder hevig worden aangetast.
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2 e . De plantaardige parasieten van de zwarte bes
Bladvalziekte (Pseudopeziza ribis)
Zie bij aalbes blz. 612.
Verticillium ziekte
Zie blz. 591.
Roest (Cronartium ribicola)
De eerste aantasting door deze zwam valt in de regel weinig op; er
ontstaan lichter groene tot gele vlekjes op de bladeren en aan de onderzijde vormen zich kapseltjes, waaruit de zomersporen (uredosporen)
komen, die verspreid worden en opnieuw infectie veroorzaken.
Later in de zomer ontwikkelen zich op dezelfde plaats, waar de uredosporen gevormd werden, bruine, enigszins gekrulde, haarachtige lichaampjes, bestaande uit reeksen dikwandige teleutosporen.
H e t blad wordt nu geelachtig bruin, verdort en valt af.
De ontwikkeling v a n de zwam, die zeer ingewikkeld is, gaat verder.
De teleutosporen kiemen en vormen microscopisch kleine knotsachtige
lichaampjes (basidiën) waarop zich opnieuw sporen ontwikkelen, zeer
kleine, ronde spoortjes (basidiosporen of sporidiën) welke door de wind
worden meegenomen en alleen op bepaalde Pinussoorten kunnen kiemen.
Bij ons is het vooral de Weymouthsden (Pinus strobus) welke wordt
aangetast; er ontstaan opgeblazen, kankerachtige plekken in de bast,
waarop in het voorjaar de aecidiën (bekervruchten) tot ontwikkeling
komen. Het op de Pinus voorkomende stadium v a n de roestzwam heet
Peridermium strobi.
De aecidiosporen worden door de wind meegenomen; komen zij op
bessenbladeren terecht dan kiemen zij en daarmee is de roestaantasting
v a n de bessenstruiken weer begonnen.
Om aantasting te voorkomen kunnen de struiken voor de bloei met
1 % Bordeauxse pap of met een koperoxychloride bespoten worden. Als^
de bladeren reeds aangetast zijn k a n beter m e t 1 % Californische p a p
gespoten worden.
3 e . De niet-parasitaire ziekten van de zwarte bes
Brandnetelblad (virus)
Deze ziekte k a n wel als de ernstigste beschouwd worden, waaraan
zwarte bessen lijden kunnen. De kenmerken v a n de ziekte zijn vervorming
v a n de bladeren en sterk ruien van de bessen enige tijd na de bloei.
De afwijkende bladeren zijn wat smaller en zij vertonen een nervatuur,
welke verschilt v a n die v a n normale bladeren.
H e t bessenblad is handlobbig; door vier insnijdingen, twee vrij diepe
en twee minder diepe, is het blad in vijf lobben verdeeld. I n het midden
v a n elke lob loopt een hoofdnerf, de vijf hoofdnerven verenigen zich bij
de inplanting van de bladsteel. De afwijkende nervatuur is het best t e
zien in de hoofdlob, waarin de hoofdnerf de verlenging v a n de bladsteel
vormt. H e t aantal zijnerven v a n deze hoofdnerf bedraagt aan weerszijden
vijf of zes, afhankelijk van de variëteit.
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Is dit aantal vier of minder dan is dit een aanwijzing, dat de struik
a a n de virusziekte lijdt. Voor de beoordeling moet men bladeren v a n
krachtig groeiende scheuten nemen en v a n deze niet de onderste bladeren.
Een ander kenmerk, dat echter minder duidelijk is, vertoont de bladr a n d ; het aantal tanden langs de bladrand is bij zieke struiken kleiner
dan bij gezonde.
Als men later bij verdachte struiken een sterke rui van de bessen
waarneemt, kan men er zeker v a n zijn, dat de struiken ziek zijn.
Het ruien staat in verband met een misvorming van de bloemen.
Van gezonde struiken zijn deze komvormig; v a n zieke meer buisvormig;
de buisvormige bloemen bezitten een lange stamper, welke ver boven de
meeldraden uitsteekt. De bestuiving is daardoor veel moeilijker (een
bessenstruik is geen windbestuiver, het stuifmeel moet door insecten
worden overgebracht).
De bloemtrosjes v a n zieke struiken zijn donkerder als gevolg v a n een
korte beharing; bloemen v a n gezonde struiken hebben een lange, dikke
beharing.
Bij zieke struiken zijn de kelkbladeren smal en daardoor gemakkelijk
v a n de bloemblaadjes te onderscheiden.
Overbrengers v a n het virus zijn bladluizen en galmijten. De bestrijding
v a n deze parasieten moet dus indirect een gunstige invloed tegen het
brandnetelblad uitoefenen. J o c h is dit niet voldoende, er moet ook
geregeld schoonmaak gehouden worden. Verdachte en zieke struiken
moeten stelselmatig verwijderd en vernietigd worden.
Bij de aanleg v a n de bessentuin moeten gezonde struiken uitgeplant
worden. Men k a n deze aanschaffen bij boomkwekers, die aangesloten zijn
bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Boomkwekerij (N.A.K.B.).
De te velde gekeurde en gezond bevonden struiken worden afgeleverd
met een certificaat en voorzien v a n een waarmerk van de N.A.K.B.
Treft men in de aanplanting struiken aan, die verdachte verschijnselen
v a n brandnetelblad vertonen, dan dienen deze direct verwijderd te
worden om verspreiding v a n het virus te voorkomen.
Randjesziekte
Zie blz. 554.
c. De kruisbes
1. D e s y s t e m a t i e k
De kruisbes behoort tot de familie der Saxifragaceae of Steenbreekachtigen, geslacht Ribes, soort Grossularia L. en is inheems in Noord-Azië
en sommige delen v a n Europa.
2. D e v a r i e t e i t e n k e u z e
De belangrijkste variëteiten zijn:
Engelse Witte
Groei gewoon, zeer vruchtbaar, weinig ziekte. Verdraagt Cal. p a p .
B e s groot, bleek, iets geelachtig groen, doorschijnend met enkele rode
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Foto 17. Randjesziekte (kaligebrek) bij bes; rechts gezonde tak.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen,y

vlekjes, fijn donzig behaard, dunne huid, iets langwerpig, zeer goed van
smaak en middentijds rijp. Geschikt voor tafel en fabriek.
W o r d t veel gebruikt om zijn eigenschap de bespuiting met Cal. p a p
goed te kunnen verdragen.
Whinhams Industry
Krachtige groei, rijkdragend. Vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeelda'uw. Verdraagt slecht Cal. p a p .
Bes middelmatig vroeg, groot, rood. Korte wollige beharing en schaarse
lange borstels. Smaak goed. Door het snelle aanzwellen der jonge vruchtjes bruikbaar voor zeer vroege pluk. Ook zeer goed voor tafelgebruik.
W o r d t veel gebruikt om zijn hoge opbrengsten.
C r o w n B o b = L e n t s e B l o n d e (in de omgeving v a n Nijmegen
betekent blond, paars)
Groeiwijze iets overhangend. Vruchtbaarheid voldoende. Weinig
ziekte, verdraagt geen Cal. pap.
Bes groot, roodbruin t o t zeer donker purperrood, dun borstelig behaard, dun v a n huid, langwerpig, vaak iets scheef, goed tot zeer goed v a n
smaak, tamelijk laat rijp. Tafelbes.
W o r d t in de Over-Betuwe algemeen en bijna uitsluitend geteeld.
3. De t e e l t v a n d e k r u i s b e s
Gewoonlijk wordt de kruisbes vermenigvuldigd door stek met een
hieltje, doch ook wel door scheutstek. Wij hebben de ervaring opgedaan,
dat ze door aanaarden uitstekend is te vermenigvuldigen. Men k a n de
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kruisbes enten op Ribes aureum, doch ze geeft een betere worteling,
een betere groei en geen Amerikaanse kruisbessenmeeldauw op de
onderstam Ribes Grossularia uva crispa.
Kruisbessen stellen geen hoge eisen.aan de grond. Vaak vindt men de
teelt v a n kruisbessen op de lichtere gronden, daar zij hier beter groeien
dan op de zwaardere gronden.
De cultuur v a n de kruisbes is zeer eenvoudig. 47 % v a n de kruisbessenteelt vinden we in Zeeland, n.1. 299 ha. In Gelderland 122 h a
(19 % , in Noord-Brabant 79 ha (12J % ) . De totale oppervlakte in
Nederland is 638 ha, waarvan 86£ % als onderteelt in de boomgaarden
voorkomt.
De kruisbes wordt veel in verse toestand geconsumeerd, doch veel
groter is de vraag naar onrijp geplukte kruisbessen voor de fabriek. Ze
worden t o t j a m verwerkt. Vroeger bereidde men ook pectine uit kruisbessen en was de vraag naar kruisbessen voor de fabriek nog veel groter
dan thans.
Men k a n de kruisbessen planten op afstanden v a n i j x 2 m in driehoeks- of vierkantsverband. Ze worden veel als ondercultuur gebruikt.
4. D e z i e k t e n e n p l a g e n d e r k r u i s b e s e n h u n n e b e s t r i j d i n g
I e . De dierlijke parasieten van de kruisbes
Bessenbladwesp (Pteronus ribesii)
H e t verdient aanbeveling om vanaf midden April dagelijks de onder-

Foto 18. larven van de bessenbladwesp, vretende aan een bessenblad.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)

zijde v a n de bladeren, vooral in het h a r t v a n de struiken, te bekijken.
Op een gegeven dag zal men dan langs de nerven snoeren v a n parelwitte
eitjes aantreffen. Deze eitjes zijn gelegd door de roodachtig gele, enigszins op vliegen gelijkende bladwespen.
De bastaardrupsen, welke uit deze eitjes komen, vreten eerst gaatjes
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midden in de bladschijf, maar na enige dagen vreten zij de bladeren v a n
de bladrand af op; alleen de nerven blijven over. De bastaardrupsen, die
grijsgroen zijn met zwarte puntjes (direct na een vervelling zijn ze geelachtig), zitten vaak in een eigenaardig gekromde houding langs d e
bladrand.
Zij zijn zeer vraatzuchtig, zodat, wanneer zij in een groot aantal voorkomen, de struiken spoedig kaal staan.
Als zij volwassen zijn kruipen zij in de grond om t e verpoppen. Er zijn
twee of drie generaties; de larven v a n de laatste generatie overwinteren
in de grond.
De bestrijding is zeer eenvoudig; zodra men de eitjes waarneemt moet
er gespoten worden met 0.3 % loodarsenaat of met een Derrispreparaat.
Kruisbesspint (Bryobia ribis)
De verschijnselen wijken in het begin af v a n die, welke men v a n andere
spintmijten kent. De bladeren, aanvankelijk die in het hart v a n de
struiken, maar later alle bladeren, worden zilvergrijs, zodat het lijkt of de
struiken aan de loodglansziekte lijden.
Bij loodglans, welke bij kruisbessen uiterst zelden voorkomt, zijn de
bladeren egaal loodkleurig en dit is bij de spintaantasting bij verschillende bladeren niet het geval. Er komen verspreid over het blad zilverachtige plekjes voor; dit zijn de plaatsen, waar de mijten sap gezogen
hebben.
Daar zij telkens weer op een ander plekje zuigen en er zeer vele mijten
zijn, wordt het aantal zilverachtige plekjes reeds spoedig zo groot, d a t
zij niet meer afzonderlijk t e onderscheiden zijn en het blad geheel grijs
wordt.
Later worden de sterk beschadigde bladeren grauw en d a n vallen zij
spoedig af.
De Bryobia mijten leggen reeds in Mei de eitjes in allerlei schuilplaatsjes op de takken en gaan dan dood. Na Mei ziet men dan ook geen
mijten meer.
Sommigen menen, dat zij verhuizen (migreren) naar andere planten en
dat de volwassen mijten zouden overwinteren op tal van plaatsen, niet
op de kruisbessen.
Als dit juist was, zou een bespuiting met v . b . c , welke in ons land een
uitstekend resultaat geeft, geen succes kunnen opleveren. Deze mening
is dus niet in overeenstemming met onze ervaringen.
2e. De plantaardige parasieten van de kruisbes
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw (Sphaerotheca mors uvae)
Lange jaren is dit een ernstige ziekte van de kruisbessen geweest, die
zulke grote verliezen veroorzaakte, dat men het nodig heeft gevonden
bepaalde maatregelen dwingend voor te schrijven (meeldauwwet 1912).
Tegenwoordig treedt de ziekte weinig op, ofschoon de laatste jaren
toch weer iets meer dan daarvoor.
De eerste aantasting neemt men meestal waar op de bessen, voornamelijk op die van de onderste takken. W i t t e schimmelplekjes treden
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op, die zich uitbreiden, zodat tenslotte de gehele v r u r h t met een schimmellaagje bedekt i's. Later gaat de schimmel op de bladeren en de toppen
v a n de s -.heuten over, welke afsterven. Lagere knoppen lopen uit, er
ontwikkelen zich zwakke rijscheutjes, welke eveneens worden aangetast.
In de winter k a n men duidelijk zien, dat de struiken aangetast zijn
geweest; de toppen v a n de scheuten zijn gekromd, donkerder gekleurd
en meestal afgestorven. Ook de sterkere vertakking valt op.
Het aanvankelijk witte schimmellaagje wordt geelachtig, later bruin.
Zolang het mycelium wit is, brengt het conidiën voort, die verspreid worden. In het bruin geworden zwamlaagje ziet men zwarte puntjes, dit zijn de
peritheciën, waarin de ascosporen worden gevormd. De peritheciën
komen met de afgevallen bessen en bladeren in de grond terecht, zodat
deze besmet wordt. In het voorjaar komen de ascosporen vrij.
Tegen meeldauwzwammen zijn zwavelpreparaten zeer werkzaam.
Californische pap is dan ook een uitstekend middel, waarvan in het
buitenland wel gebruik gemaakt wordt. De in ons land geteelde rassen
zijn echter, behalve de Engelse witte, zeer gevoelig voor zwavel, zodat
Wij geen zwavelpreparaten tegen de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw
kunnen gebruiken.
H e t is echter mogelijk de bessen vrij v a n aantasting t e houden door
in de tweede week v a n Mei, als de vruchten ongeveer zo groot zijri als een
erwt, te spuiten met alcalische Bourgondische pap ( i | kg kopervitriool
en i\ kg sodex op ioo l. water).
Botrytisziekte (Botrytis cinerea)
H e t valt in het voorjaar op, d a t v a n enkele t a k k e n in een struik de
blaadjes klein blijven, vaak zijn de randen v a n deze blaadjes grijsachtig
bruin. Tenslotte worden zij geheel bruin en vallen af. In het najaar blijkt
de t a k dood te zijn; er ontwikkelen zich dan grijze zwamkussentjes op,
waar de sporen gevormd worden.
W a a r de dode t a k in een andere overgaat, ziet men in deze laatste bij
doorsnijding een grauwe verkleuring. Het volgend voorjaar blijkt het,
dat v a n deze t a k de blaadjes klein blijven, voortijdig verdorren en
afvallen. Zo gaat de aantasting v a n de ene t a k in de andere over t o t d a t
de zwam in de voet v a n de struik is doorgedrongen; dan gaat de hele
struik verloren.
Een bestrijdingsmiddel is tegen deze ziekte niet bekend. Een zieke t a k
dient men zo spoedig mogelijk weg te nemen, waarbij men er op moet
letten of de verkleuring reeds aanwezig is op de vertakkingsplaats. I s
dit het geval dan moet ook een stuk v a n de andere t a k beneden de vertakking worden weggenomen. Het zieke materiaal moet verbrand worden.
Liet men het liggen, dan zouden er zich sporen op ontwikkelen, die
verspreid zouden worden.
Bekerroest (Puccinia
Pringsheimiana)
De op blz. 618 vermelde roest komt bij kruisbessen weinig voor, wel
echter een andere roestsoort, welke juist in tegenstelling met de eerste
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haar aecidiën op de kruisbessen en haar uredo- en teleutosporen óp andere
planten vormt.
Op de bladeren vertonen zich aan de bovenzijde ronde, enigszins verdikte gele vlekken. Op deze plaatsen vormen zich aan de onderkant
oranje kussentjes, die met een vergrootglas bekeken, blijken t e bestaan
uit een groot aantal bekertjes (aecidiën). In deze bekertjes vormen zich
goudgele sporen. Dergelijke bekervruchten treft men ook op de bladstelen en op de vruchten aan.
De aecidiosporen gaan over naar sekgrassen (Carex sp), waar de
gewone roestverschijnselen (vorming v a n uredo- en teleutosporen) plaats
vindt. I n het voorjaar ontwikkelen zich uit de teleutosporen de sporidiën
of basidosporen en deze kiemen weer op verschillende delen v a n de kruisbessenstruiken, waar zich dan opnieuw aecidiën vormen.
Aan de bestrijding wordt in ons land niets gedaan; in den regel is de
schade gering, zodat ér geen behoefte aan bestrijding gevoeld wordt.
In Ierland is gebleken, dat een bespuiting met Bordeauxse pap of een
ander koperpreparaat, mits op het juiste tijdstip uitgevoerd, ongeveer
twee weken vóór de bloei, de aantasting voorkomt.
Uitroeiing v a n sekgrassen in de b u u r t van een kruisbessenaanplant
dient ter hand te worden genomen.
O v e r i g e m e e r of m i n d e r b e l a n g r i j k e v r u c h t s o o r t e n
a. De druif
Deze vruchtsoort wordt uitvoerig beschreven in het hoofdstuk:
„Fruitteelt onder glas". Van de teelt buiten, vermelden wij alleen het
volgende.
De druif behoort tot de familie der Vitaceae of Wijnstokachtigen,
geslacht Vitis, soort Vinifera L. en is inheems in de landen rond de
Middellandse Zee.
Druiven worden in ons land vermenigvuldigd door oogstek en afleggen.
In het buitenland worden ze dikwijls geënt op bepaalde, voor druifluis
minder gevoelige onderstammen.
Druiven houden v a n een zavelige, doorlatende grond. De meningen
zijner over verdeeld of de druif een zure of een alcalische reactie v a n de
grond wenst. I n Nederland zien we in het algemeen, dat de druif het best
groeit bij een meer alcalische reactie v a n de grond.
Voor buiten is de beste variëteit de Vroege van der Laan (geel).
De teelt buiten zonder enige beschutting v a n glas levert vaak teleurstellingen op, omdat de vruchten dikwijls onvoldoende rijpen.
Druiven worden in ons land uitsluitend gebruikt voor verse consumptie, maar zouden eventueel ook verwerkt kunnen worden. Wij
vragen ons af of het niet mogelijk zou zijn in het Zuiden van Limburg
druiven voor de mostbereiding te telen, bijv. de variëteiten Müller
Thürgau, Gutedel of Sylvaner. Wij bevelen in elk geval een proef aan
op de Zuid- en Zuid-Oost-hellingen der Limburgse heuvels.
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b. De framboos
i. De s y s t e m a t i e k
De framboos behoort tot de familie der Rosaceae, geslacht Rubus,
soort Idaeus L. en is inheems in Europa, ook in ons land.
a. De v a r i ë t e i t e n k e u z e
De meest geteelde frambozen zijn:
Lloyd George
Groeit niet hoog en maakt veel uitlopers. Draagt rijk en bloeit tweemaal; eerst in Mei, dan in de herfst op het einde van de jonge loten. De
vruchten aan deze bloemen worden dikwijls niet goed rijp.
Vrucht groot, langwerpig, op zand week, flauw van smaak, oogsttijd
vroeg en kort van duur. Tafel en fabriek.
W o r d t veel geteeld om zijn vruchtbaarheid.
Preussen
Groeit buitengewoon hoog, draagt matig, bloeit laat en kortstondig.
Vrucht groot, rond, meestal stevig, goed van smaak, oogsttijd laat en
kort van duur. Heeft slechts als tafelframboos waarde.
Radboud
De frambozenplanten, die door Dr. RIETSEMA onder deze naam worden
verkocht, zijn afkomstig uit door hem geteeld zaad. Ze zijn voldoend
gelijkmatig, vrij v a n mozaïek en rijkdragend. De vraag is slechts of
voldoende plantmateriaal kart worden afgeleverd voor de behoefte van
de practijk. Een soortgelijk „ r a s " is:
Gertrudis
Wij maken slechts een enkele opmerking over:
Hornet
Dit is een zeer oude framboos, onovertreffelijk van smaak. Is echter
veelal te onproductief. W o r d t echter b.v. in de Betuwe nog vrij veel
geteeld.
In de laatste tijd wordt reclame gemaakt voor de variëteit.
Ir L e e n d e r t s
E e n selectie van de Preussen die in de provincie Utrecht tot nu toe
zeer goed voldeed ; grote en geurige vrucht, zeer geschikt voor snelvriesproducten.
St. Walfried
I n 1931 in de handel gebracht. Vrucht buitengewoon groot, doch
flauw van smaak. Zal waarschijnlijk slechts tijdelijk betekenis hebben.
3. D e t e e l t v a n b e f r a m b o o s
De framboos wordt vermenigvuldigd door opslag (wortelspruiten).
Ze k a n worden gestekt. Voor het kweken van virus-vrije rassen is
Dr RIETSEMA overgegaan tot het zaaien van frambozen en hij is er in
Sprenger, Fruitteelt.
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geslaagd een voldoende gelijkmatige nakomelingschap uit zaad op t e
kweken. Onderstammen zijn niet in gebruik.
Frambozen stellen geen bijzondere hoge eisen aan de grond, ze groeien
het best op humusrijke vochthoudende zandgrond of niet te zware goed
doorlatende kleigrond. Wel eisen ze een zware bemesting.

F o t o 19. Zaailing Framboos.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I<andb., V. en Voedselv.)
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Foto 20. F r a m b o z e n aanplant op pollen, 8 jaar oud, R a d b o u d .
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.)
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Men k a n de cultuur van frambozen op verschillende manieren drijven.
Te weten aan z.g. rechte hagen, aan gebogen hagen en op pollen. In de
beide eerste gevallen plant men de frambozen op rijen ongeveer i ï m
uit elkaar en 30—50 cm in de rij. Het verschil in teeltwijze is gelegen
in het aanbinden van de scheuten. Bij de teelt aan rechte hagen worden
de scheuten opgebonden aan de draad, die precies boven de geplante rij
loopt; bij de teelt aan gebogen rijen wordt die draad aan palen vast-

Koto 21.

De teelt van frambozen aan rechte lianen.
(Foto At'd. Yoorl. v. h. Ministerie v. I,;inclb., V. en Voedselv.

gemaakt, gespannen ongeveer 70 cm aan de Noordkant v a n d e
geplante rij, die O.-W. loopt. Daarom moet de plantafstand tussen de
rijen ook groter zijn dan bij de rechte hagen n.1. bij de rechte hagen 1 m
tot 1.50 m ; bij de gebogen 1.25 m tot 1.75 m.
Men krijgt bij de gebogen hagen door de betere belichting van de jonge
scheuten in het voorjaar een hogere opbrengst per rij, doch door de grotere
rijafstand geen grotere opbrengst per oppervlakte-eenheid dan van de
rechte hagen. De teelt op pollen verdient geen aanbeveling. Hierbij zet
men de frambozen op pollen 1 m in het vierkant van elkaar, laat in
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latere jaren 6—8 scheuten per pol staan en bindt die alle t e z a m e n vast
aan een paal die in het midden van de pol staat. Om de slechte belichting, die wordt verkregen, is dit systeem af te raden. Het wordt echter
rondom Breda veel toegepast.
De teelt van frambozen is niet moeilijk ; toch ontvangen de frambozen
van de meeste kwekers niet die zorg, die er aan besteed moet worden.
J a m m e r dat, behalve Radboud en waarschijnlijk Ir Leenderts geen
virusvrij plantmateriaal in de handel is.
De winterbespuiting alsmede de bespuiting met Bord. pap worden
maar al te dikwijls niet toegepast; de afgedragen scheuten, die vlak
na de oogst moeten worden verwijderd, laat men dikwijls t e lang zitten;
de jonge scheuten worden niet voldoende gedund; het aanbinden geschiedt te laat of te slordig; de bestrijding van de frambozenkever, die
toch zeer goed mogelijk is, wordt vaak verwaarloosd. Daardoor komt
men niet aan de opbrengst die verkregen zou kunnen worden en is het
product vaak niet van die kwaliteit, die men redelijkerwijze mag eisen.
Bovendien is bij deze teelt de korte pluktijd een groot bezwaar en past
ze feitelijk alleen in kinderrijke gezinnen.
Men heeft berekend d a t 55 % v a n de productiekosten bij deze teelt
bestaan in arbeidslonen, en waar de plukkosten een groot deel v a n de
arbeidslonen uitmaken en deze in een korte tijd vallen, moet men,
indien men niet zelf over veel arbeidskracht beschikt, teveel aan arbeidsloon betalen om de cultuur rendabel t e doen zijn.
88 % van de frambozenteelt vindt men in Noord-Brabant n.1. 688 ha,
daarnaast 47 ha in Zeeland en 15 ha in Gelderland. De totale oppervlakte
frambozen in Nederland is 776 ha, waarvan 91 % als afzonderlijke teelt.
Merkwaardig is op t e merken, dat in Zeeland slechts 38 % als afzonderlijke teelt voorkomt. Frambozen worden gebruikt voor verse consumptie,
voor jam en voor inmaak in glas („op sap") en op brandewijn.
c. De braam
1. De s y s t e m a t i e k
De in ons land practisch uitsluitend gekweekte bramen behoren tot de
familie der Rosaceae, geslacht Rubus, ondergeslacht Eubatus, soort
Ledycarpus Focke subsp. procerus Müll. De variëteit Himalaya komt het
meest voor en is afkomstig van zaad, dat in het Himalaya-gebergte
verzameld is.
2. D e t e e l t v a n d e b r a a m
Bramen worden vermenigvuldigd door een bijzondere manier van
afleggen, die op natuurlijke wijze geschiedt. Op het eind v a n de vegetatieperiode (eind October—November) boort zich de top van de scheut in
de grond; daar ontstaan wortels en een sterke knop, die het volgend jaar
uitloopt tot een jonge plant. Het eigenlijke afleggen gedurende de zomer
slaagt veel minder gemakkelijk.
Onderstammen worden niet gebruikt.
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Bramen groeien niet alleen op zandgronden; de gekweekte bramen
groeien behalve op zandgronden ook op kleigronden uitstekend. Ze zijn
dankbaar voor een zware bemesting.
De variëteitenkeuze bij bramen is heel eenvoudig, aangezien de
Himalaya de enige variëteit is die goed voldoet en die waarschijnlijk
synoniem is met Black Diamond en Theodoor Reimers.
Himalaya
De plant groeit zeer sterk, is gezond en rijk dragend. De vrucht is groot
zwart en teer, iets zuur. Rijptijd eind Juli—eind October.
Men plant de bramen op rijen ongeveer 2 meter tussen de rijen. Op de
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F o t o 22.

Bramen rijen in het winterseizoen.

(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Vocdselv.)

rij wordt meestal op een onderlinge afstand van ongeveer 4 meter geplant, men zou ook 6 meter kunnen nemen. Men bindt de scheuten aan
ijzeren draden welke men tussen houten palen spant.
Dat een jonge plant het eerste jaar een vlucht van 12 meter bereikt
behoeft geen uitzondering te zijn.
Eenfout van de Himalaya is zijn vorstgevoeligheid ; in normale winters
sterven de toppen der scheuten een heel eind in. In zeer strenge winters
kunnen de planten geheel bevriezen, wel lopen ze volgend jaar weer uit
maar men heeft dan geen oogst.
'
De grootste moeilijkheid bij de cultuur v a n bramen is de vraag w a t
men moet doen met de éénjarige scheuten. Meestal laat men deze maar
over de grond kruipen. Het nadeel hiervan is, dat men een vreselijke
warwinkel krijgt en de ondergrond niet voldoende kan worden schoongenouden, bovendien rijpen de scheuten slecht af.
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Een tweede manier is de jonge scheuten aan de onderste draad aan te
binden, de andere aan hogere draden. Dit heeft weer tot nadeel, dat men
veel scheuten aan een of twee draden moet aanbinden, waardoor ze min
of meer kunnen verstikken en weet men dikwijls geen weg met de zijtakken, die aan de sterk ontwikkelde scheuten reeds gedurende de eerste
zomer ontstaan. Kort men ze in dan ontstaan er nog veel meer, laat men
ze groeien dan wordt het een wilde boel. Het beste is waarschijnlijk ze
niet in t e korten en alleen als er teveel scheuten zijn, uit te dunnen.
Men moet opletten, dat de vruchten niet te vroeg geplukt worden, daar
ze anders te zuur zijn. Zodra ze geplukt zijn, moet de gemeenschappelijke
bloembodem paars worden, wat als t e k e n van rijpheid geldt.
Hoewel de vrucht teer is, kan ze goed tegen verzending en is, ook als
ze rijp wordt geplukt, beter houdbaar dan frambozen. Van de braam
komt slechts een geringe oppervlakte voor in ons land. Men schat in
Zeeland 6 ha en in Gelderland (Bommelerwaard) eveneens 6 ha (in 1943).
Bramen worden geteeld voor de verse consumptie. Men k a n ze echter
ook verwerken tot jam en compote. Ook is ze te gebruiken bij het snel-

3. De z i e k t e n e n p l a g e n v a n d e f r a m b o o s e n d e b r a a m e n
hunne bestrijding
I e . De dierlijke parasieten van de framboos en de braam
Frambozenkever (Byturus tomentosus)
De kleine bruine kevertjes komen in Mei uit de grond, zij beschadigen
de knoppen en later de bloesems, waarvan zij de meeldraden en stampers
opeten.
De schade, welke de kevers veroorzaken, is, hoewel deze niet verwaarloosd mag worden, toch veel geringer dan die, welke de larven, de bekende
„wormpjes" van de frambozen teweeg brengen.
In J u n i en Juli leggen de kevers de eitjes op de pas gezette vruchtjes;
in de tweede helft van J u n i beginnen de larven te verschijnen. De jonge
larfjes vreten uitwendig de vruchtjes aan, welke vaak hard blijven en
misvormd worden. De oudere larven boren zich in de vruchten en ook
in de kern (pit) van de vruchten.
Verschillende middelen zijn vroeger beproefd,- echter zonder succes.
De meest bekende methode was het vangen van de kevers door deze
's morgens vroeg van de planten af te kloppen en op te vangen op een
laken. Ook oude parapluie's deden dienst in streken, waar de frambozen
aan pollen geteeld worden. Men knipte een baan uit de parapluie en dan
kon dit vangapparaat goed onder een pol geplaatst worden.
Sinds Derrispoeder hier bekend geworden is, levert de bestrijding geen
moeilijkheden meer op. Er wordt twee keer gespoten omstreeks 10 en
20 J u n i ; de sproeivloeistof moet 1 deel rotenon op 5000 delen water
bevatten. De benodigde hoeveelheid poeder hangt dus van het rotenongehalte van het poeder af.
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DDT-preparaten blijken even werkzaam te zijn. Met i % Gesarol
heeft men uitstekende resultaten in ons land verkregen.
Deze bespuitingen zijn tegen de larven gericht; de vruchten kunnen
practisch geheel vrij van „wormpjes" worden gehouden. De beschadiging
door de kevers wordt natuurlijk door deze bespuitingen niet voorkomen.
De bestrijding van de kevers is minder doeltreffend. Men zou in de
eerste helft van Mei met DDT-preparaten kunnen stuiven, waarbij men
er naar moet streven niet alleen de voet der planten, maar ook de stengels
met het poeder te bedekken.
Derrispoeder is voor de bestrijding van de kevers niet geschikt, omdat
het spoedig zijn werkzaamheid verliest.
Lapsnuittorren
Kevers en larven van enkele Otiorrhynchus soorten zijn als beschadigers van frambozen bekend.
De kevers beschadigen de knoppen, de bloesems en de jonge vruchtjes.
Later wordt de bast v a n de stengels aangevreten en jonge scheutjes
worden bijna geheel doorgeknaagd, zodat zij omknikken en verwelken.
I n de bladeren worden gaten gevreten, maar deze beschadiging is niet
zo ernstig.
De kevers, welke niet kunnen vliegen doordat de dekschilden vergroeid
zijn, verschijnen in April. In de nazomer leggen zij eitjes in de grond.
De geelwitte, pootloze larven vreten gedurende de winter aan de wortels
v a n vele planten, ook a a n die v a n frambozen. I n den regel lijden deze
er niet merkbaar door.
Door een bespuiting met 0.3 % loodarsenaat wordt de beschadiging
v a n de knoppen en van de bast der stengels grotendeels voorkomen.
In Amerika bestrijdt men de kevers met succes door rondom de planten
een mengsel v a n 10 delen appelpulp, 1 deel kiezel fluornatrium en
10 delen zemelen uit te strooien.
Rode worm (Lampronia rubiella)
De levenswijze v a n deze parasiet vertoont veel overeenkomst m e t die
v a n de bessenspruitvreter.
I n het voorjaar blijven vele knoppen zitten en jonge scheutjes verwelken. In de knoppen en in het hart van de verwelkende scheutjes is een
rood rupsje aanwezig. Daar verpopt het en eind Mei verschijnen de kleine
vlindertjes. Na paring leggen de wijfjes hare eitjes in de geopende bloesems. Een week later komen de rupsjes te voorschijn, die zich in de kern
van de vruchtjes boren. Het veroorzaakt vrijwel geen schade. Tegen het
rijpen verlaten zij de'vruchten en begeven zich naar de stengels, aan de
voet waarvan (zelfs onder de grond) zij een cocon spinnen, waarin zij
overwinteren. In het laatst v a n J a n u a r i komen zij uit de cocons te voorschijn en boren zich dan in de knoppen en jonge scheutjes.'
De overwinterende rupsjes kunnen worden gedood door een bespuiting
met 7 | % v.b.c.; een flinke hoeveelheid vloeistof moet langs de stengels in de grond dringen. De bespuiting moet voor midden J a n u a r i
uitgevoerd zijn.
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Bladluizen
Er komen enige soorten op frambozen voor; het aantal luizen, dat aan
de onderzijde der bladeren leeft, is in den regel niet groot. Hoewel de
bladeren enigszins gaan krullen, is de directe schade niet groot, de
indirecte, n.1. het overbrengen v a n een virus, is daarentegen belangrijk.
Virusziekten komen bij frambozen veel voor.
Een winterbespuiting met 6 % v.b.c. of met een boomkleurstof en
latere bespuitingen met o.i % nicotine of H E T P volgens voorschrift
van de fabrikant zijn zeer gewenst, vooral in kwekerijen om de planten zoveel mogelijk vrij van bladluizen te houden en tegen besmetting
te beschermen.
2 e . De plantaardige parasieten van de framboos en de braam
Voetziekte
Er zijn twee schimmels, welke vrijwel dezelfde verschijnselen veroorzaken, n.1.Coniothyrium Fuckelii en een Fusariumsoort.
De draagtakken lopen in het voorjaar niet uit. Op de stengels, meestal
aan de voet, vindt men een bruinrottige plek, die bij Coniothyriumaantasting zwart gekleurd k a n zijn door de talrijke pycniden, welke zich
ontwikkeld hebben.
Bij de Fusariumaantasting is de voet der stengels vaak verdikt en
sponsachtig. Op de plek van de verdikking is de stengel gescheurd; de
plek ziet er kankerachtig uit. Vaak zijn de barsten roodachtig getint
door het zwamweefsel v a n Fusarium, dat zich daar ontwikkeld heeft.
De voetziekte k a n m e t bevredigend resultaat bestreden worden door
in Februari te spuiten met 7% % v . b . c , waarbij vooral het onderste
gedeelte van de stengels goed geraakt moet worden en direct na het
uitlopen t e spuiten met i % Bordeauxse p a p of met een ander koperpreparaat.
Het verdient aanbeveling in September de bespuiting met een koperhoudend middel te'herhalen.
Verwelkingsziekte (Verticillium dahliae)
De eerste verschijnselen van de ziekte treden tegen het eind v a n
J u n i op; de bladeren beginnen pleksgewijs geel te worden, soms aan een
zijde v a n de stengel. De bladeren verwelken, worden bruin en vallen af.
Het begint vaak met de onderste bladeren, zodat het kan voorkomen,
dat een stengel bijna helemaal kaal is en slechts aan de top nog enige
bladeren draagt.
De zieke stengels zijn op doorsnede groenachtig bruin verkleurd; niet
zelden ziet men de verkleuring slechts aan een zijde. Aan die zijde hadden
dan de bladeren de gele verkleuring vertoond. Men meent wel, d a t een
paarsbruine verkleuring v a n de bast verband houdt met de aantasting;
deze verkleuring zou vooral aan de voet van de stengels, meestal aan één
zijde, te vinden zijn. Het is echter niet zeker, dat de paarse verkleuring
een gevolg is van de Verticillium-aantasting; in elk geval komen er tijdens
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het uitrijpen van de stengels paarse plekken voor, die niet door een
schimmel veroorzaakt worden.
Als de voet van de plant over de gehele breedte is aangetast, gaat de
gehele pol dood, anders sterven alleen de aangetaste stengels af.
Een afdoende bestrijding is niet bekend.- Het verdient aanbeveling
de zieke planten met de omringende grond te verwijderen, omdat de
zwam in de grond leeft.
Didymella applanata
Op de stengels, meestal bij de knoppen, dus rondom de inplanting v a n
een bladsteel, bevinden zich bruine vlekken, welke zich in de lengterichting langs de stengels uitbreiden. Somskomen op de bladeren onregelmatige donkerbruine vlekken voor.
De stengels gaan niet dood, wel echter de knoppen op de aangetaste
plekken; bij een ernstige aantasting is de bloei het volgend jaar veel
geringer.
I n de nazomer wordt de bast op de zieke plekken grijsachtig, soms
zilverachtig wit; de grijze plek is bedekt met zwarte puntjes, de pycniden
en de peritheciën van de zwam.
In het voorjaar komen de ascosporen na een regenval vrij, zij worden
verspreid en kiemen, als zij op een frambozenstengel terechtgekomen
zijn. De eerste infectie in het voorjaar wordt dus door de ascosporen
veroorzaakt. In een vochtig voorjaar k a n de ziekte zich sterk uitbreiden.
Door een bespuiting met i % Bordeauxse pap of een ander koperpreparaat vóór de bloei worden de stengels tegen infectie beschermd.
Het is a a n te bevelen de pollen uit t e dunnen door de zwakkere stengels
weg te nemen; in een open pol zijn de omstandigheden (vocht) minder
gunstig voor de zwam.
Gloeosporiumziekte (Plectodiscella veneta)
De jonge stengels vertonen, dikwijls op het onderste gedeelte, kleine
ronde tot elliptische ingezonken vlekjes. H e t centrum van de vlekjes is
grijsachtig, de opstaande randen zijn paarsrood. Bij het rijpen van de
stengels scheurt de bast, waar zich de vlekjes bevinden, open. Door de
talrijke wondjes kunnen de stengels een ruw, schurftachtig uiterlijk
krijgen.
Ook de bladeren worden aangetast, zij vertonen onregelmatige grijze,
rood omzoomde vlekjes.
Bij een sterke aantasting wordt de groei belemmerd, de vruchten
blijven klein, worden hard en verdrogen.
I n de zomer vormt de zwam onder de bast sporenhoopjes; door het
openspringen van de bast komen zij vrij en worden verspreid. In dit
stadium heet de zwam Gloeosporium venetum. Later in de nazomer
worden de peritheciën gevormd.
Ook tegen deze ziekte kan vóór de bloei een bespuiting met i % Bordeauxse pap of een ander koperpreparaat aanbevolen worden.
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Wortelknobbels (Bacterium tumefaciens)
Aan de wortels komen kleinere en grotere onregelmatig gevormde
knobbels voor. Op de groei van de plant oefenen deze knobbels slechts
een geringe nadelige invloed uit. De knobbels kunnen echter ook aan de
voet v a n de stengels en zelfs wel hoger op voorkomen. Van de op deze
wijze aangetaste stengels wordt de groei sterk geremd.
. De bacteriën zijn in de grond aanwezig, zij dringen door wondjes
binnen.
Een bestrijding is niet bekend, grondontsmetting is vrijwel ondoenlijk.
Wortels met knobbels k a n men bij het verplanten afsnijden; in de regel
is de aantasting niet zo ernstig, zodat er voldoende wortels overblijven.
De planten, waarvan de stengels zijn aangetast, dient men te verwijderen
en te verbranden.
3 e . De niet-parasitaire

ziekten van de framboos en de braam

Mozaiekziekte (virus)
Voorlopig worden alle afwijkingen, welke aan een virus moeten worden
toegeschreven, samengevat onder de naam mozaiekziekte; daaronder
vallen dus de typische mozaïekverschijnselen, gekenmerkt door een
zekere bontheid v a n het blad en tevens verschillende misvormingen v a n
het blad. Het is nog niet mogelijk geweest te onderzoeken of deze ver-

Foto 23. Één van de vormen van mozaiekziekte bij framboos.
(Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.
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schillende verschijnselen ieder aan een bepaald virus moeten worden
toegeschreven of d a t een virus zowel bontheid als vervorming v a n het
blad veroorzaken kan. Zolang onze kennis onvoldoende is, k a n niet t o t
een nauwkeurige indeling v a n de virusziekten worden overgegaan.
Men k a n de volgende verschijnselen onderscheiden:
grote gedeelten v a n het blad zijn grijsachtig dof groen, soms
enigszins geelachtig, terwijl andere gedeelten juist donker glanzend
groen zijn; de lichter gekleurde gedeelten bollen naar boven op, zodat
zij enigszins de indruk van blazen maken. Bladeren welke zich in een
w a r m e periode ontwikkelen, vertonen deze verschijnselen nagenoeg niet.
over het gehele oppervlak zijn de bladeren bedekt met kleine gele
vlekjes; dit komt vooral voor bij bladeren aan de toppen v a n de scheuten.
de randen v a n de bladeren zijn naar beneden omgekruld en de
p u n t e n der bladeren naar beneden omgebogen; ook deze afwijking ziet
men hoofdzakelijk aan de toppen der scheuten. Soms zijn de bladeren v a n
de p u n t af geheel opgerold.
enige bladeren bij elkander zijn sterk gekroesd, gevouwen en gedraaid, zodat zij een soort rozet vormen.
Algemene kenmerken zijn, d a t de groei v a n de zieke planten zwakker
-wordt, de bladeren aan de draagtakken kleiner, harder en bros zijn en
de vruchten klein blijven, onregelmatig rijpen en hard worden.
Een directe bestrijding is niet bekend. H e t door selectie opkweken
v a n ziektevrij plantgoed is uiterst moeilijk. De pogingen om door zaaiing
nieuwe onvatbare of resistente rassen te winnen, zijn nog niet geslaagd.
De viren (of het virus) gaan vrij zeker niet met het zaad over; de zaailingen zijn aanvankelijk dus ziektevrij; het is echter vrijwel onmogelijk
ze vrij van virus te houden.
Dwergplanten
De plant vormt een aantal dunne, korte stengels, welke onvruchtbaar
blijven. De bladeren aan deze stengels zijn ook kleiner dan normaal.
De oorzaak v a n dit verschijnsel is niet bekend, men vermoedt dat het
door een virus veroorzaakt wordt. Hoewel er van de besmettelijkheid
nog niets bekend is, rrioet worden aangeraden de dwergplanten zo spoedig
mogelijk te verwijderen.
A n d e r e gewassen die t o t het geslacht R u b u s behoren
D i v e r s e b r a m e n s o o r t e n en v a r i ë t e i t e n
De oude soortnaam v a n b r a a m was Rubus fructicosus L., doch tegenwoordig neemt men verschillende ondersoorten aan. Het is niet gemakkelijk meer na te gaan hoe de cultuurbramen zijn ontstaan.
Bramen zijn inheems in E u r o p a en Noord-Amerika.
d. D e Rubus laciniatus Hort
Hiervan is de variëteit Oregon Evergreen Blackberry in Amerika de
meest geteelde soort. Synoniemen zijn: Cutleaved of Parsley leaved;
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Everbearing, Atlantic Star en Warden. In ons land onvoldoende ervaring.
Rijp Augustus—September, zwart, zoet.
e. De Rubus spectabilis
Deze is afkomstig uit Amerika, kan door zaaien worden vermenigvuldigd, rijpt eind Mei—begin J u n i . Vrucht groot, oranje-geel, weinig
smakelijk. Veel planten zijn zelfsteriel.
f. De Rubus ceasius, dauwbraam (dewberry)
Hiervan wordt in Amerika vooral de variëteit Lucretia geteeld. Deze
lijkt veel op de Loganbes, doch de vruchten zijn groter, sappiger en
eerder rijp. Men k a n n a de oogst"al het loof afmaaien en verbranden,
dan worden nog dezelfde zomer voldoende, doch niet te zware, nieuwe
loten gevormd.
g. Tot deze groep behoren ook de zgn. Dwarf Blackberries, die precies
groeien als frambozen en waartoe bijv. de variëteit Wilson behoort.
Deze zou in ons land niet winterhard zijn.
K r u i s i n g e n t u s s e n f r a m b o o s en b r a a m
h. D e Loganbes
De bekendste hiervan is de L o g a n b e s , gewonnen in Californie.
W o r d t evenals de b r a a m door afleggen vermenigvuldigd. Groeit zeer
sterk. De vrucht is donker paars, zuur en rijp in Juli—Augustus. Is
eigenlijk minder goed geschikt voor verse consumptie dan wel voor
verwerking. Is zeer vatbaar voor frambozenkever.
Wordt in Engeland tamelijk veel geteeld. Voldeed op meerdere plaatsen
in Nederland slecht om de te zure vrucht en te geringe winterhardheid.
Variëteiten die veel op de Loganbes lijken zijn: Lowberry (zwart) en
Phenomenaalberry.
i. D e Veitchberry
Is ook een kruising tussen framboos en b r a a m (Rubus rusticanus).
De groei is matig, de vrucht groot en zwart violet. Zij is rijp in Augustus.
In ons land nog geen ervaring.
j . De Strawberry flavoured blackberry
In ons land niet bekend. W o r d t in Amerika geteeld.
Andere kruisingsproducten:
k. De Laxtonberry
De Laxtonberry is een kruising tussen framboos en Loganbes. Bij
het plukken vallen de vruchtjes gemakkelijk elk apart van de bloembodem.
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1. De Boysenberry
Boysenberry zou een kruising zijn tussen framboos, Loganbes en
braam. Zij is grootvruchtig en smakelijk.
m . D e Youngberry
In ons land zeer onvoldoende winterhard.
Van deze soorten en variëteiten zijn verscheidene op verschillende
proeftuinen in ons land in de loop der jaren geprobeerd. De conclusie
was steeds, d a t alleen de Himalaya-braam voor ons land van economische
betekenis is (kan worden).
n. De Japanse Wijnbes
De Japanse Wijnbes behoort tot de soort Rubus phoenicolasius
Maxim W. en komt uit J a p a n . Ze wordt vermenigvuldigd door zaad.
Men k a n ze ook vermenigvuldigen door grondscheuten af te nemen en
door afleggen. De vrucht is niet zeer groot, iets kleiner dan v a n een
flinke framboos, lichtrood en te week voor het vervoer. Rijpt in Juli—
Augustus.
De struik vormt scheuten v a n 2—3 meter. Ze wordt v a a k geleid.
De plant is in particuliere tuinen aan te bevelen om de fijne smaak der
vruchten. Ze kunnen niet verhandeld worden, omdat ze te zacht zijn voor
verzending. De struiken kunnen de koude in ons land vaak niet verdragen.
De braamvruchten zijn te gebruiken voor verse consumptie, jam- en
wijnbereiding en voor het invriezen.
0. De blauwe bes
1. De s y s t e m a t i e k
Blauwe bessen behoren tot de familie der Ericaceae of Heideachtigen,
geslacht Vaccinium, soort Corymbosum L. en zijn afkomstig uit NoordAmerika.
Er zijn echter ook andere Vaccinium-soorten die aan het ontstaan
van blauwe bessen hebben meegewerkt, bijv. Vaccinium pennsylvanicum
( = V. angustifolium Ait.). Sommige soorten behoren óf zuiver tot
V. pennsylvanicum óf zijn een kruisingsproduct van V. corymbosum en
V. pennsylvanicum.
I n veel mindere m a t e is ook V. corymbosum gekruist met V. hirsutum
Buckl. Ze worden in Amerika „highbush blueberry" genoemd. Deze
bessen werden in ons land eerst Amerikaanse bosbessen genoemd, welke
minder juiste naam later veranderd is in „blauwe bes".
2. De t e e l t v a n d e b l a u w e b e s
De vermenigvuldiging geschiedt meest door houtstek, ook wel door
scheutstek. Onderstammen zijn niet in gebruik.
Blauwe bessen stellen de volgende eisen aan de grond:
de grond moet zuur zijn (p.H. ongeveer 4.4—5.0 en liefst samengesteld uit veen en zand;
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de grond moet goed gedraineerd zijn en de bovenste lagen goed v a n
lucht voorzien; verder moet er
een permanente, maar matige bodemvochtigheid heersen.
Rubel
Van de verschillende variëteiten noemen wij Rubel. Deze wordt als
volgt beschreven.
Krachtige, grote struik met rechtopgaande t a k k e n ; winterkleur der
twijgen roodachtig. Bladeren vrij groot, gaafrandig; nerven a a n de
onderzijde kaal. Bloeiwijzen tamelijk samengesteld, doch los; trossteeltje
lang, vrij veeltallig; bessen met lange vruchtsteel, middelmatig groot,
weinig afgeplat, lichtblauw, zeer stevig, met middelmatig grote neus.
Smaak behoorlijk, ofschoon iets zuur. Goed vervoerbaar, zeer productief.
Rijpt ongeveer 10 dagen na Cabot, welk ras gedurende vele jaren het
vroegst rijp was.
Rubel wordt het meest aangeplant, omdat het een der meest productieve en gemakkelijke variëteiten is, terwijl de bessen door de lange
bloeiwijzen en de lange vruchtsteeltjes gemakkelijk te plukken zijn;
bovendien is het een der mooiste rassen.
Voor de beschrijving der andere variëteiten moet worden verwezen
naar: J. WASSCHER, „De teelt der Blauwe Bessen", Med. N°. 33 v a n d e
Tuinbouwvoorlichtingsdienst, welk boek zeer veel gegevens omtrent de
blauwe bessen bevat.
De plantafstanden worden in ons land genomen op 1.75 bij 2 m of
2.25 m. H e t is gewenst op de rij op de halve afstand te planten. De
helft der planten wordt dan later verwijderd.
De variëteit Rubel schijnt zelffertiel te zijn; overigens moet m e n
meerdere variëteiten t e zamen planten om verzekerd te zijn van kruisbestuiving.
De cultuur van blauwe bessen wordt in ons land op vrij grote schaal
beoefend door de fa. BORGESIUS te Assen (27 ha). Daarnaast komt de
blauwe bes op enkele proeftuinen voor, doch de bijzondere eisen die deze
vrucht stelt aan de grond zijn oorzaak dat de cultuur op grote schaal
in ons land tot nu toe niet is toegepast, alhoewel waarschijnlijk grote
delen van Drente en De Peel goed zijn of geschikt te maken zijn voor
de teelt.
De blauwe bessen, die in ons land worden geteeld, worden alleen
gebruikt voor verse consumptie.
p. De moerbei
De moerbei behoort tot de familie der Urticaceae of Netelachtigen,
geslacht Mortis, soort nigra L. en is afkomstig uit Midden-Azië.
De moerbei wordt vermenigvuldigd door afleggen. Men kan ze enten
op Morus alba, die kan worden gezaaid.
Men k a n de moerbei planten als hoogstam en als waaier. Grote kroonbomen v a n moerbei worden in het zuiden van ons land nogal eens aangetroffen in particuliere tuinen. Ze hebben zeer veel geleden v a n de
strenge winters der laatste jaren.
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Waaiers, die zeer groot kunnen zijn, treft men wel aan op buitenplaatsen.
Moerbeien worden niet voor de handel geteeld, omdat de vruchten
moeilijk zijn te oogsten, daar ze gemakkelijk afvallen, zeer week zijn en
bovendien niet voldoende tegen de spreeuwen beschermd kunnen worden.
Moerbeien worden in verse toestand gegeten, bijv. als dessert en ook
op brandewijn ingemaakt.
q. De walnoot
De walnoot behoort tot de familie der Juglandaceae of Okkernootachtigen, geslacht Juglans, soort regia L. en is afkomstig uit Perzië en
de Himalaya.
Noten worden als regel gezaaid met als gevolg dat de nakomelingen
'ongelijksoortig zijn; men treft grootvruchtige, kleinvruchtige, smakelijke
en minder smakelijke, vroeg- en laat uitlopende exemplaren aan. De
vroeg uitlopende lijden niet zelden van nachtvorsten. Er wordt in de
laatste tijd naar gestreefd de plant te enten. Dit lukt voorzover de
ervaring in Nederland leert alleen onder dubbel glas. Het meeste
succes heeft men door de methode van zadelenten toe te passen. Men
brengt de onderstammen in Maart in de kas aan de groei en zet er als
ze fliak zijn uitgelopen in rust verkerend enthout op, dat direct van de
boom is genomen. In hoeverre de onderstam invloed heeft op de vruchtbaarheid en groeikracht van de ent en het slagingspercentage bij het enten is nog onvoldoende bestudeerd.
Noten stellen geen bijzondere eisen aan de grond, doch vragen voor
een regelmatige dracht een zware bemesting.
In ons land werd nog weinig werk gemaakt van de selectie en het
winnen v a n nieuwe rassen.
Tot nu toe werden noten in hoofdzaak langs dijken aangeplant of
hier en daar een enkele boom in een boomgaard. Boomgaarden met
uitsluitend noten bestaan niet in Nederland.
De plantafstand moet men minstens op 14 m nemen, liever 16 meter
of meer. Men zij bedacht op de bestuiving. Alhoewel de meeste noten
éénhuizig zijn, schijnen bomen voor te komen zonder mannelijke katjes.
Bovendien k a n het zijn, dat de als bestuiver geplante boom eerder of
later bloeit dan de te bestuiven boom.
In de derde plaats moet men er pp bedacht zijn, dat jonge bomen
vaak wel bloeien, doch geen vruchten dragen.
Behalve voor de vrucht kan men de boom ook telen voor het hout,
dat zeer waardevol is. Door de late en onregelmatige dracht is de cultuur
niet zeer winstgevend, waarom ze in ons land nooit een grote opgang
heeft gemaakt.
De notencultuur is in Frankrijk en Amerika v a n veel meer betekenis
dan hier. De variëteiten die in beide genoemde landen het meest worden
geteeld zijn de Franquette en de Mayette, die veel op elkander gelijken.
Noten worden in verse toestand gegeten en in banketbakkerijen
gebruikt.
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r. De hazelnoot
De hazelnoot behoort tot de familie der Cupuliferen of Napjesdragenden
geslacht Corylus, soort Avellana L. en is inheems in Europa.
Hazelnoten worden vermenigvuldigd door afleggen.
Zij stellen geringe eisen aan de grond.
Aan de variëteitenkeuze is in ons land tot nu toe weinig aandacht
besteed. Er bestaan een groot aantal variëteiten. Als goede variëteiten
worden aanbevolen: M e r v e i l l e d e B o l l m e l e r , H a l l e s c h e R i e s e n n u s s en C o s f o r d C o b .
Men k a n de hazelnoten planten of afstanden v a n ongeveer 4 meter
in driehoeks- of vierkantsverband. Men plante meer dan één variëteit,
daar zelfsteriliteit zeer vaak voorkomt.
Vroeger plantte men de hazelnoten (vooral in Noord-Holland) veel
langs de slootkanten, waar ze dan tevens als windschut dienst deden.
De cultuur van hazelnoten is niet zeer winstgevend. Ze bloeien vaak
in het hartje van de winter en daardoor is de opbrengst vaak wisselvallig.
Ook in goede jaren is de kg opbrengst per oppervlakte eenheid gering
en daar de prije niet hoog is, is de cultuur niet lonend. Overal waar men
de cultuur heeft gedreven (Noord-Holland) is men er na verloop van
langer of korter tijd mee geëindigd.
Er wordt aanbevolen pas t e snoeien in Maart als de bloei väh de
mannelijke katjes is afgelopen.
Hazelnoten worden rauw genuttigd en veel verwerkt in chocolade,
banketbakkerswaren, enz., enz.
§ 3.

D E AANLEG E N H E T ONDERHOUD VAN HOOGSTAM- E N
BOOMGAARDEN

STRUIK-

a. De grond en grondbewerking (ontwatering)
De grond, waarop men een boomgaard wil planten, moet aanhoge eisen
voldoen. Wel is het mogelijk op alle en allerlei grondsoorten vruchtbomen
te planten en ook k a n men een grondsoort die oorspronkelijk minder
geschikt is voor de teelt v a n fruit met veel moeite en kosten wel zoveel
verbeteren, dat de fruitgewassen redelijk goed groeien, maar het is dan
zeer de vraag of in zo'n geval nog k a n worden«gesproken van een rendabele teelt van fruit. Daarom k a n men nooit scherp genoeg zijn in de
keuze van zijn grond.
De eisen die wij aan de grond moeten stellen, zijn in hoofdzaak de
volgende:
de grond moet voldoende hoog boven het grondwater liggen;
de afwatering moet prima in orde zijn;
de grond moet voldoende doorlatend zijn;
de grond, althans de kleigrond, moet liefst kalkrijk zijn;
de grond moet ook voldoende voedingsstoffen bevatten.
Vóór de aanleg v a n de boomgaard moet men grondonderzoek laten
verrichten, waardoor men vele gegevens van de grond te weten komt.
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Voor een uitvoerige beschouwing betreffende deze aangelegenheid zij
verwezen naar Hoofdstuk II. Wij willen echter ten overvloede nogmaals
de nadruk leggen op het belang van een goede ontwatering. Dit is de
meest primaire cultuurzorg. Is de ontwatering niet in orde dan helpen
alle andere cultuurzorgen niet of althans zeer onvoldoende.
Vóór het planten der bomen ishet zeer nuttig een diepe grondbewerking
toe te passen. De doorlatendheid zal hierdoor worden bevorderd en er zal
meer lucht in de ondergrond komen. De bomen zullen dan de tweede
steek intensiever doorwortelen en door het grotere wortelgestel minder
t e lijden hebben van de droogte. Wanneer er een bank in de grond zit,
moet deze gebroken worden, daar anders de bomen in droge tijden lijden
van de droogte en in de n a t t e tijd v a n t e veel water.
Wanneer de bomen geplant zijn en vooral, wanneer ze al vele jaren
oud zijn, zal men bij elke grondbewerking de wortels beschadigen. De
praktijk ziet daarin veel bezwaren. De schade aan de bomen toegebracht,
valt als regel wel mee, en daarom behoeft men in speciale gevallen niet
bang te zijn de grasmat eens te scheuren.

b. Iets over soortenkeuze en bestuiving in het algemeen
i. De s o o r t e n k e u z e
Voor hen die een wat grotere fruitaanplant hebben en wier hoofdbestàan gelegen is in de fruitteelt, k a n het voordeel hebben meerdere
fruitsoorten aan te planten. Men heeft dan geregelder werk, minder
risico en vaster inkomen.
Anderzijds is er ook wel veel t e zeggen voor specialisatie daar men dan'
zijn product beter leert kennen en het ene gewas (b.v. appels) niet
behoeft te lijden onder de drukte v a n de oogst v a n het andere gewas
(kersen of pruimen). Is het niet een algemene ervaring in de Betuwe,
dat tijdens de kersenoogst de meeste appelaanplantingen onder de
schurft komen? Daarbij bedenke men ook dat wanneer men alleen
appels heeft, de oogsttijd uiteenloopt van eind Juli tot eind October en
dus de kers deze oogsttijd alleen met enkele weken vervroegt. Het risico
wordt door het planten van verschillende appelvariëteiten ook wel
verdeeld.
Men bedenke voorts, dat de grond voor de ene fruitsoort geschikter
kan zijn dan voor de andere (zie de behandeling van de fruitsoorten
afzonderlijk) en ook de afzetmogelijkheid speelt een grote rol bij de bepaling v a n de vraag welke fruitsoorten men zal gaan telen.
Appels worden gebruikt gedurende 8 maanden v a n het jaar en kersen
gedurende 4—6 weken, zodat men v a n appels veel meer kan consumeren
dan v a n kersen. Daarom k a n men ook van late appelvariëteiten veel
meer oppervlakte aanplanten dan v a n vroege. Ook pruimen hebben
slechts een korte gebruikstijd en de markt zal dus vlugger v a n pruimen
overladen zijn.
Sprenger, Fruitteelt.

41

642
Bij het planten moet men er a a n denken, d a t men soort bij soort plant,
dus appels bij appels, peren bij peren, enz. Dit is noodzakelijk met het
oog op de bespuiting en de bestuiving. Dat het voor de bespuiting moet,
tonen de volgende voorbeelden aan.
De meeste peren zijn alleen schurftvrij te houden, wanneer ze ook in
de zomer worden bespoten met Bord. pap. Staan er nu appels tussen
dan valt het blad v a n sommige variëteiten na de bespuiting, bijv. v a n
Goudreinette, af, daar deze variëteit Bord. p a p slecht k a n verdragen.
Staan er pruimen of kersen tussen dan worden de vruchten met sproeivloeistof besmeurd, ook van deze vruchtsoorten zijn de bladeren zeer
gevoelig voor een zomerbespuiting en dan zowel met Bord. pap als met
Cal. pap.
Daar de peren vroeger bloeien dan de appels moet men de bespuiting
van de peren vóór de bloei eerder uitvoeren dan die der appels. Dit geeft
moeilijkheden wanneer ze door elkaar staan geplant.
De volgende combinaties zijn echter in de fruitteelt zonder bezwaar
mogelijk.
Kersen als blijvers en pruimen als wijkers. Kiest men voor de pruimen
vroeg vruchtbare, klein blijvende variëteiten dan is deze combinatie
zeer doelmatig.
Bessen kunnen dienst doen als ondercultuur van kersen en pruimen.
Als ondercultuur in appel- en pereboomgaarden zijn ze echter weer
minder op hun plaats, daar bij de zomerbespuiting de vruchten met
de sproeivloeistof worden besmeurd. Bovendien verdragen kruisbessen (uitgezonderd Engelse Witte) heel slecht Cal. pap.
2. De b e s t u i v i n g
Bij de variëteitenkeuze moet men veel aandacht besteden a a n de
bestuiving. De bestuivingseisen klemmen het meest in onderstaande
volgorde: kersen, pruimen, appels, peren en bessen.
Vele kersen zijn absoluut zelfsteriel, d a t wil zeggen, dat ze met eigen
stuifmeel geen vrucht geven. Dit is het geval met alle krieken. Wil men
dus v a n krieken vruchten oogsten dan moet men tenminste twee soorten
bij elkaar planten. Willen deze twee variëteiten elkaar bestuiven dan
moet aan de volgende eisen worden voldaan.
De variëteiten moeten gelijktijdig bloeien.
De variëteit die als stuifmeelleverancier dienst doet, moet goed
stuifmeel leveren.
De twee variëteiten die elkaar moeten bestuiven, mogen niet intersteriel zijn.
Er moeten in de boomgaard voldoende bijen aanwezig zijn, die het
stuifmeel v a n de ene variëteit naar de stamper v a n de bloem van de
te bestuiven variëteit overbrengen.
Bij de pruimen zeiden we, is de bestuiving van iets minder belang.
Wel is waar zijn vele pruimenvariëteiten zelfsteriel, ja ook intersteriliteit
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komt bij pruimen voor, maar de meest geteelde variëteiten zijn zelffertiel.
Bij de appels is de kwestie nog minder urgent. Absolute zelfsteriliteit
komt bij appels waarschijnlijk in het geheel niet voor, zodat de ervaring
leert, dat als men de vereiste cultuurzorgen aan de boomgaard besteedt,
het als regel met de vruchtbaarheid wel losloopt. Wel valt de bloeitijd
van de laatbloeiende appels, waartoe bijv. de zoete appels behoren, veel,
soms een maand later dan van de vroegbloeiende appels en zijn bepaalde
variëteiten triploïd, waardoor ze slecht stuifmeel leveren (Goudreinette,
Bramley's Seedling), maar bij een „moderne" aanplant behoeft men toch
in het algemeen voor onvoldoende vruchtzetting tengevolge van onvoldoende bestuiving niet al te bevreesd te zijn.
Bij de peren is de zaak nog eenvoudiger, daar de meeste peren goed
stuifmeel hebben en de bloeitijd lang niet zover uiteenloopt als bij de.
appels.
Bij de bessen m a a k t men zich wèl bezorgd over het bevriezen van d e
bloesems, doch niet over onvoldoende bestuiving.
Het is zaak, dat wij thans de vier eisen waaraan moet worden voldaan,
willen twee variëteiten elkaar bestuiven, nog eena nader onder de loupe
nemen.
De variëteiten moeten gelijktijdig bloeien. Hiervoor is dus nodig te weten
wanneer de verschillende variëteiten der vruchtsoorten bloeien en vooral
hun relatieve bloeitijd ten opzichte van elkaar. Gegevens hieromtrent
vindt men in Mededeling N°. 32 van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen, geschreven door Ir. J . H. M. VAN STUIVENBERG en Ir A. K. Z W E E D E en getiteld: „Handleiding bij de keuze van
bekende appel-, peer-, pruim- en kersvariëteiten voor het gebruik in
boomgaarden en fruittuinén in verband met de bevruchtingsmogelijkheden."
H e t bestek v a n dit boek laat niet toe hierop uitvoerig in te gaan.
Wij moeten derhalve volstaan met het volgende.
Kersen. Er zij verwezen naar hetgeen reeds onder het hoofd „De Kers
en Morel" ten aanzien van de bestuiving is opgemerkt.
Pruimen. Zelffertiel zijn (in alphabetische volgorde) :
Belle de Louvain, Czar, Denniston's Superb, Ditrich Uhlhorn, Early
Laxton, Hauszwetsche, Laxton's Bountiful, Monarch, Ontario, Prince
Engelbert, Purple Pershore, Reine Claude de Bavay, Reine Claude de
Boddaerts, Reine Claude de Brahy, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude
violetta, Reine Victoria, Tonneboer, Westlandse, Mirabelle en Zoete
Kwets.
Hieronder vallen de meest geplante pruimenvariëteiten. Wil men
dus een zelfsteriele pruimenvariëteit, bijv. Reine Claude Verte, Early
Rivers of Doyenné planten dan zullen deze variëteiten door andere
gemakkelijk en voldoende kunnen worden bestoven. De bloeitijden van
de pruimen lopen niet ver uiteen, alleen de Doyenné bloeit iets later.
Appels. In het reeds genoemde boekje v a n Ir VAN STUIVENBERG en
Ir Z W E E D E komt men tot 9 bloeigroepen, die overigens grotendeels over
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elkaar vallen. Kortheidshalve behandelen wij alleen de bloeigroepen die
op elkaar volgen, dat zijn: I, I I I , V, VII en V I I I . Bloeigroep II valt
gedeeltelijk in I en gedeeltelijk in I I I , evenzo valt IV deels in I I I , deels
in V en VI deels in V, deels in V I I . Bloeigroep I X valt uitgezonderd de
Sterappel in VII en in V I I I .
Tot bloeigroep I behoren de zeer vroege bloeiers Gravesteiner en
Calville Fred, von Baden.
In bloeigroep I I I vallen verreweg de meeste variëteiten, die in onze
fruitaanplantingen worden uitgeplant, t e weten in volgorde v a n bloeitijd:
Goudreinette, Transparente de Croncels, Perzikrode Zomerappel, Yellow
Transparent, Zigeunerin, J o n a t h a n , Laxton's Superb, Early Victoria
en enkele andere.
Bloeigroep V begint met Wealthy, Cox's Orange Pippin, Kesterens
Wijnzuur, Allington Pippin en zo vervolgens: Signe Tillisch, Glorie van
Holland en enkele andere.
Bloeigroep VII bevat slechts weinig appels, n.1. Sterappel, Drentse
Bellefleur, Gronsvelder Klumpke en Graham's Royal Jubilee.
Bloeigroep VIII bevat de Courtpendu, de Brabantse Bellefleur en de
zoete appels. In het hierboven bedoelde boekje worden echter nog niet
alle belangrijke variëteiten vermeld. Nader onderzoek op dit gebied
heeft nog plaats.
Volledigheidshalve vermelden we, d a t de hoofdbloei v a n de eerste
bloeier Gravesteiner valt van d a t u m 5 tot d a t u m 10 (datum 10 is de
d a t u m van de volle bloei v a n de Goudreinette), de hoofdbloei van de
laatste bloeiende variëteiten (Brabantse Bellefleur) valt v a n d a t u m 20
tot d a t u m 25, een zeer belangrijk verschil dus.
Peren. Het allervroegste bloeit de Bonne d'Ezée.
Groep I (vroege bloeiers) bevat als belangrijkste variëteiten: Comtesse
de Paris, Précoce de Trévoux, Beurré de Mérode, Beurré Alexandre Lucas, Emile d'Heyst, Souvenir du Congrès.
Groep I I I (middentijds bloeiend) b e v a t : Marguerite Marillat, Louise
bonne d'Avranches, Légipont en vele andere die niet zóveel zijn aangeplant.
In groep V (late bloeiers) noemen wij : Conférence, Beurré Hardy,
Triumphe de Vienne, Clapp's Favourite, Nouveau Poiteau en Doyenné
du Comice als vrijwel laatste bloeier.
Het verschil in bloeitijd is hier veel kleiner dan bij de appel. Immers,
afgezien van Bonne d'Ezée valt de bloei van de eerste bloeier, Comtesse
de Paris van d a t u m 7 tot d a t u m 12 en van de laatste bloeier, Doyenné du
Comice, van d a t u m 15 tot d a t u m 19.
De variëteit, die als stuifmeelleverancier dienst moet doen, moet goed
stuifmeel leveren. Hieraan voldoen niet de triploïde variëteiten (vergelijk
hoofdstuk I). In onderstaande tabel nemen wij op: I e . die variëteiten
waarvan met zekerheid bekend is, dat ze triploïd zijn; 2 e : die variëteiten
waarvan stuifmeelonderzoek in Nederland heeft uitgemaakt, dat ze
slecht stuifmeel leveren.
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TABEL XVII

Met zekerheid staat vast,
dat triploïd zijn:

I n Nederland is gebleken,
dat slecht stuifmeel hebben:

Appels:

Arkansas, Bramley's Seedling, Goudreinette, Baldwin,
Gravesteiner, Rhode Island
Greening, Ribston Pippin,
Warners King, Blenheim
Orange, Canada Reinette,
Gennet-Moyle, Harberts Renette, Tompkins King,
Washington.

Bramley's Seedling, Eisdener Klumpke, Franse Zure,
Goud Reinette (Schone van
Boskoop), Reinette v a n
Ekenstein, Jacques Lebel,
Lemoenappel, Notaris-appel, Zoete Ermgaard.

Peren:

Beurré d'Amanlis, Beurré
Diel, Catillac, Conseillera la
Cour, Pitmaston Duchess
( = Williams Duchess) en
enkele in ons land minder
bekende peren.

Beurré Alexandre Lucas,
Desire Cornelis, Doyenné
Boussoch <= Beurré de
Mérode), Forellenbirne,
Juttepeer, Marguerite Marillat, Pitmaston Duchess
( = Williams Duchess),
Sucrée de Montluçon.

Als bijzonder goede stuifmeelleverancier s t a a t bekend o.a. Yellow
Transparent. Het stuifmeel van deze variëteit kiemt bijna steeds vóór
96—100 % . Onder „slecht stuifmeel" wordt verstaan stuifmeel, dat voor
minder dan 30 % kiemt. Zo kiemt v a n de Zoete Ermgaard vaak in het
geheel geen stuifmeel en van de Goudreinette kiemt gemiddeld ongeveer
15—20 % .
De twee variëteiten die elkaar moeten bestuiven, mogen niet intersteriel zijn.
Men spreekt van intersteriliteit als een variëteit die bestoven wordt door
een andere variëteit die goed stuifmeel levert toch geen vrucht zet. Dit
komt heel veel voor bij kersen en ook bij pruimen. Men kan zelfs spreken
van intersteriliteitsgroepen, waarvan de belangrijkste gevormd warden
door de volgende kersen: Early Rivers, Early Black, Bedford Prolific,
Black Eagle, Black Tartarian „A", Black Tartarian „ B " , Roundell,
Baumann's May en Black Downton.
Dat wil zeggen, dat, als men een aanplant m a a k t van al deze kersenvariëteiten door elkaar, men nog geen enkele vrucht krijgt, omdat al deze
kersen onderling intersteriel zijn. Dat wij in ons land niet veel last hebben
van deze intersteriliteit, komt omdat wij deze variëteiten behalve de
Early Rivers in ons land niet kweken. De tabel, afgedrukt op pag. 646
is ontleend aan „The Geneties of Garden Plants", 1938, tabel X V I I I ,
en geeft een overzicht van de steriliteitsgroepen in kersen.
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Ook bij pruimen kent men intersteriliteitsgroepen en wel de volgende:
TABEL

XIX

Groep I
Allgrove's Superb
Coe's Golden Drop
Cox's Violet
Crimson Drop
Jefferson

Groep II
Late Orange
President
Cambridge Gage
Old Green Gage

Groep III
Bleu Rock
Rivers Early Prolific
( = Eldense Blauwe)

Bij appels en peren is van intersteriliteit zeer weinig bekend. Het
begint er echter meer en meer op t e lijken, dat de Goudreinette intersteriel is met Transparente de Croncels.
Er moeten bijen aanwezig zijnom het stuifmeel overtebrengen. Zie hiervoor hoofdstuk VI.
c. De eisen aan een te planten vruchtboom te stellen
Een eerste eis, die men aan een te planten vruchtboom moet stellen, is,
dat ze soortecht is en geënt op de gevraagde onderstam. Behalve
boomkwekers zijn er slechts weinig mensen die vele variëteiten aan hun
winterkenmerken op het oog kunnen onderscheiden. H e t is aan de boom
vrijwel nooit te zien op welke onderstam hij is geënt. Om dit te kunnen
constateren, is meestal een uitgebreid onderzoek nodig. H e t is dus
gewenst, dat daarvoor een garantie wordt gegeven, waarom men de
keuring door de N.A.K.B. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen) verplicht heeft gesteld.
Een tweede eis is, dat de boom ziektevrij moet zijn. Of een boom aangetast is door smalbladigheid, bontbladigheid, loodglans of brandnetelblad is in de winter niet t e zien. Ook hierop wórdt echter door de N.A.K.keur toegezien, evenals op andere ernstige ziekten, zoals kanker en
wortelknobbel.
Een derde eis, maar van niet minder belang dan de twee voorgaande, is,
d a t de boom jong is. Veelal worden de bomen verkocht met tweejarige
kroon. Dit is ook mooi handelsgoed, maar hoogstammen met i-jarige
kronen, mits met voldoende takken, zijn eveneens te gebruiken. Struiken
met éénjarige kroon worden ook vrij veel verhandeld; deze slaan misschien nog iets gemakkelijker aan dan die met tweejarige kroon. Wij
willen evenwel waarschuwen voor het betrekken van bomen ouder dan
twee jaar, indien hiervoor geen bijzondere reden is. Deze groeien na het
planten meestal niet zo vlot door en moet men vaak veel te veel snoeien
om de bomen weer een behoorlijke vorm te geven. Voor particulieren
moge misschien als uitzondering een goed gevormde boom met driejarige
kroon nog voldoen, bij de aanleg van een boomgaard of fruittuin doet
men beter i- of 2-jarig materiaal te nemen.
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Als vierde eis kan men noemen, dat de boom behoorlijk is gegroeid en
zgn. „goed bekweekt".
Wanneer men struiken koopt, lette men er op, dat de kroon pas op
ongeveer 50 cm hoogte begint. H e t „stammetje" is gewenst met het oog
op de bewerking van de ondergrond; de takken die lager bij de grond
groeien, kunnen toch geen vruchten geven, daar deze ôf met de grond
besmeurd worden bij opspattende regen óf in het gras komen te hangen.
Ook is het stammetje gemakkelijk met het oog op het aanleggen van lijmen vangbanden. Sommigen prefereren zelfs een stammetje van 70—90
cm.
Dat de bomen bij aankomst op de plantage niet bevroren of het wortelgestel geheel verdroogd mag zijn, spreekt vanzelf.
De N.A.K.B., waarvan hierboven sprake is, is een semi-officieel
lichaam, dat belast is met het keuren van de boomkwekerijgewassen.
Hieronder verstaat men in dit verband alle fruitgewassen alsmede aardbeien, benevens iep en populier.
Het land is verdeeld in 5 keuringsgebieden, n.1. I. Provincie Limburg,
I I . Noord-Brabant plus Maas en Waal, I I I . Zeeland plus de ZuidHollandse eilanden, IV. Midden-Nederland, V. Provincies Groningen,
Friesland en Drente.
De keuringen worden onderscheiden in één of meer veldkeuringen
en de partijkeuringen, die alle plaats vinden om de raszuiverhëid t e
bevorderen.
De veldkeuring begint bij de geënte onderstammen. Van alle kersen
en pruimen en van sommige appels en peren moet enthout van stambomen worden genomen. Na de keuring op de onderstammen wordt
een keuring toegepast op de éénjarige veredelingen. Worden deze pas als
twee- of driejarige verkocht dan wordt de keuring het tweede en derde
jaar telkens in de zomer herhaald. Daarna wordt bij de partijkeuring een
boomstrookje aangelegd, waarop staat vermeld: nummer, naam v a n de
variëteit en onderstam. Er worden twee kwaliteiten onderscheiden:
goede gebruikskwaliteit en afwijkend. Bij deze laatste is het blauwe
strookje afgescheurd waarop: „Normale kwaliteit" staat gedrukt. H e t
afgekeurde materiaal mag niet in de handel worden gebracht.
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De keuringen zijn thans verplicht geworden, dat wil zeggen, dat geen
boomkwekerijartikelen in de zin v a n de N.A.K.B, meer in de handel
zullen mogen worden gebracht, tenzij ze door de N.A.K.B, zijn goedgekeurd.
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De N.A.K.B. berust op het „Kwekersbesluit 1941", dat is uitgevaardigd tegen de bescherming van het kwekerseigendom. Zeer in het kort
zijn de voornaamste bepalingen hiervan de volgende. Er wordt ingesteld
een Centraal Rassenregister. Dit is een instelling, waarbij men een nieuw
ras k a n opgeven. W o r d t een nieuw ras opgegeven dan moet het aan de
volgende eisen voldoen:
het moet voldoende anders zijn dan bestaande rassen;
het moet voldoende raszuiver zijn;
het moet door diegene die het aangeeft óf gewonnen zijn óf gekocht.
Voorts wordt ingesteld voor de verschillende gewassen een rassenlijst
(rassenlijst voor landbouwgewassen, voor fruit, voor groenten, enz.).
Tenslotte worden ingesteld keuringsdiensten voor voortkwekingsmateriaal, thans zijn er drie, een vierde zal worden opgericht.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Deze werkt op het gebied
van zaaizaad en pootgbed voor de landbouw. N.A.K.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, N.A.K.B.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groentezaden,
N.A.K.G.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen,
N.A.K.S.
Voorts worden in het keuringsbesluit 1941 opgenomen de volgende
bepalingen.
Geen voortkwekingsmateriaal mag in de handel worden gebracht,
tenzij het door de betreffende keuringsdienst is goedgekeurd.
Geen voortkwekingsmateriaal mag door de N.A.K.B. worden gekeurd,
tenzij dit ras in de rassenlijst voorkomt.
Reeds is opgemerkt, dat het kwekersbesluit 1941 is gemaakt ter
bescherming van het kwekerseigendom. Immers, vroeger had iemand de
controle op zijn ras volkomen verloren, zodra hij 1 stek- of enthoutje
had afgegeven.
Nu niet meer; als iemand een nieuw ras (variëteit) heeft aangegeven bij
het Centraal Rassenregister dan staat dus vast wie de eigenaar van dat
ras is. Nu wordt het ras beproefd, eerst of het voldoet aan de reeds
genoemde eisen, dan of het een verbetering is van het bestaande sortiment. In het laatste geval wordt het opgenomen in de rassenlijst en kan
het in de handel worden gebracht. Onverschillig wie het teelt, kan de
N.A.K.B., die immers alles keurt (anders mag het voortkwekingsmateriaal niet in de handel worden gebracht), bij de keuring van de
bomen of struiken v a n het nieuwe ras een extra heffing heffen ten behoeve van de eigenaar van het nieuwe ras. Hoe meer het nieuwe ras dus
geteeld wordt, des te meer de eigenaar van dat ras beurt. Er bestaat dus
een sterke prikkel om een goed nieuw ras te telen, terwijl slechte nieuwe
rassen niet in de rassenlijst komen en indien al, dan nog niet veel zullen
worden geteeld.
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d. Het opkweken der jonge bomen
i. De h o o g s t a m
Een onderstam kan, als er een hoogstam v a n zal worden gekweekt,
op twee plaatsen worden geënt, n.1. vlak bij de grond, men krijgt dan
een „ondergeënte hoogstam", of op stamhoogte, een bovengeënte
hoogstam". Een derde methode is, dat zowel vlak bij de grond als op
stamhoogte wordt geënt. Men m a a k t dan gebruik van een „tussens t a m " ; als tussenstam bezigt men een variëteit die een goede rechte
en gezonde stam vormt en die snel groeit. Bij de appels bijv. de Dubbele
Bellefleur en bij de peren Beurré Hardy.
De meeste hoogstambomen worden óf ondergeënt als de entvariëteit
zelf goedgroeit of met een tussenstam opgekweekt. H e t is gebleken, d a t de
tussenstam invloed heeft op de groei v a n de ent. Men leze hieromtrent
de betreffende paragraaf in hoofdstuk I.
De vorming v a n de kroon begint boven een zekere stamhoogte en
al naar de lengte onderscheidt men dan later hoogstam, halfstam of
struik.
De langste stammen gebruikt men op sommige plaatsen in Limburg,
waar hoogstammen voorkomen met een stamlengte van 2.25 m. Wel
komt men hiervan terug, doch vroeger deed men het in hoofdzaak om
beschadiging door de paarden, welke men in de weilanden liet lopen,
tegen te gaan. De meest gebruikte lengte is 1.80m. De halfstam heeft een
lengte v a n 1.25 m, ofschoon men hier en daar ook wel stammen aantreft
van 1.50 m. De struiken hadden vroeger geen of een zeer geringe stamhoogte. Tegenwoordig kweekt men graag struiken met een stamlengte
v a n 40—60 cm, wat vooral bij mechanische bewerking van de fruitplantage voordelen biedt. In Duitsland spreekt men in dit geval v a n
„Hochbusch". Men treft daar ook stammen aan v a n ongeveer 80 cm,
de zgn. „Viertelstammen", die een boom vormen, welke een tussenvorm
is tussen een struik en een halfstam. Wellicht zal bij gebruik hier t e lande
blijken, d a t deze lengte nog zo kwaad niet is, daar men de grondbewerking
veel gemakkelijker k a n uitvoeren en de w a t hogere s t a m een voordeel k a n
opleveren bij het telen van die variëteiten, waarvan de onderste takken
nogal wat doorbuigen, zoals het geval is bij de appelvariëteiten J o n a t h a n ,
Present van Engeland, de peervariëteiten Clapp's Favourite en Précoce
de Trévoux en de pruimenvariëteiten Reine Victoria en Monsieur Hative.
Het is een nadeel, dat de boomkweker er een jaar langer over moet
kweken en de boom dus duurder wordt. Men k a n hieraan tegemoetkomen door wel struiken t e kweken met een kleine stamlengte, maar een
tijdlang een centrale as te handhaven, zodat men later de onderste gesteltakken k a n verwijderen en men dan vanzelf een langer stammetje krijgt.
De hoogte, waarop men de stammen insnoeit, heeft invloed op de ontwikkeling v a n de zijtakken. Zo zal het kweken v a n zijtakken bij de ene
hoogte gemakkelijker gaan dan bij de andere, wat eveneens de prijs k a n
beïnvloeden.
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Men onderscheidt twee typen in de kroonvormen en wel de bolkroon
en de pyramidale kroon. De bolkroon wordt het meest voor appels aanbevolen, de pyramidale kroon meer voor peren.
I e . Vorming bolkroon. Boven de gewenste stamhoogte snoeit men
op minstens 5 knoppen en behoudt dan een volgend jaar 3 of 5 gesteltakken. Bij appels 3 of 4 en bij peren liefst 4—5, bij pruimen en kersen
4 of 5. De takken mogen niet bij elkaar ontspringen, doch moeten zich
op voldoende afstand van elkaar ontwikkelen. Ze zullen dan minder
gemakkelijk uitscheuren. Vooral bij pruim gebeurt dit gemakkelijk!
De éénjarige gesteltakken worden ingekort op ongeveer 50—60 cm;
vooral niet te kort. Doel v a n het inkorten is:
regeling van het evenwicht (de zwaarste worden het kortst gesnoeid;
bevordering van de verdikking (de hele kroon moet later op deze
takken rusten);
verkrijging v a n vergaffeling (met het oog op de vergroting van de
kroon);
bevordering v a n de vruchtbaarheid (door de vergaffeling).
I n de boomkwekerijen is men door de k o r t e afstand v a n de bomen
-wel verplicht de twijgen kort in te nemen (10—15 cm). De vergaffeling
k o m t dan te dicht op de stam en men moet naderhand weer tot verenkeling overgaan om later verderop opnieuw te vergaffelen. Men kope
daarom altijd jonge bomen. Zeker nooit' ouder dan met 2-jarige kronen.
In het tweede jaar mogen de drie gesteltakken van de bolkroon
zich vertakken t o t 6, maar ook niet meer dan 6 en hiermede bouwt men
de kroon dan verder op. H e t insnoeien van enkele takken moet men nog
enkele jaren volhouden om het evenwicht te regelen. Men moet echter
niet te lang blijven snoeien, daar dit de onvruchtbaarheid in de hand
zou werken.
W e moeten de nadruk leggen op het feit, dat de meeste kronen met
t e veel gesteltakken worden opgezet én dat men ze veel te dicht bij de
stam laat vergaffelen. Er wordt onvoldoende of geen rekening mee
gehouden, dat de drie gesteltakken later sterk verdikken. Beziet men
volwassen hoogstammen of struiken dan bemerkt men, dat de eerste
vergaffeling beslist niet dichter dan 50 cm bij de stam mag komen;
60 cm is nog beter.
2 e . Vorming pyramidale kroon. Bij de vorming van een pyramidale kroon neemt men 3—4 gesteltakken plus een middentak. De
middentak snoeit men in op 60 à 70 cm, dus langer dan de gesteltakken.
Op deze hoogte wordt de zgn. tweede etage gevormd. De tweede etage
mag echter nimmer worden gevormd vóór de eerste etage voldoende
sterk is ontwikkeld. Anders overgroeit de tweede etage de eerste.
Men moet er ook in latere jaren voor zorgen, dat de onderste takken
niet overvleugeld worden, waardoor men vele jaren moet doorgaan
met de vormsnoei. Dit hééft t o t gevolg, d a t de boom laat vruchtbaar
wordt.
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Slechts weinigen passen de goede snoei van de pyramidale kroon
jarenlang consequent toe met als gevolg smalle, hoog opgeschoten bomen,
die alleen in de top vruchten dragen. Men kan de centrale as later
wegnemen; sommigen doen dit reeds na de tweede étage.
Ook bij oude, zeer hoge perebomen met een middentak k a n men zonder
bezwaar vele meters v a n de koptak wegnemen. Het onderhout wordt
dan minder beschaduwd, geeft meer schot, wordt veel vruchtbaarder
en handhaaft zich langer.
De Amerikanen spreken van een „profit line" en willen daarmede
aangeven, d a t het geen zin heeft boven een bepaalde hoogte nog vruchten
te telen, daar die te duur worden aan snoeien, spuiten, plukken en
dunnen.
Reeds merkten wij op, dat bij vrijwel alle appelvariëteiten de bolkroon
wordt aanbevolen, bij peren, die van nature meer pyramidaal groeien,
wordt de pyramidale kroon aanbevolen.
Pruimen en kersen kan men het best in bolkroon opkweken, doch men
doet goed de kroon hier op te bouwen uit 4 of Sin plaats van uit 3 gesteltakken.
2. De s t r u i k v o r m
Ook bij de struikvorm onderscheidt men de bolkroon en de pyramidale
kroon, zodat er weinig verschil is in het opkweken van de kroon van een
hoogstam en v a n een struik. Wij verwijzen daarom naar het medegedeelde omtrent de vorming van de kroon v a n de hoogstam.
Wel wordt bij de opkweek van de pyramidale struik (bij peren) vaak
de h a r t t a k na de tweede, soms derde etage weggenomen. Men verkrijgt
hierdoor een bredere boom.
In ons land is enige reclame gemaakt voor het opkweken van struiken
volgens het zogenaamde „Modyfied leader system". Hierbij wordt
aanvankelijk een h a r t t a k behouden en mag elk jaar één nieuwe gesteltak
worden bijgevormd. De gesteltakken zitten afwisselend rond de s t a m
en op voldoende hoogte boven elkaar. Later wordt de h a r t t a k weggenomen. H e t voordeel zou zijn dat bij zware dracht de boom niet uitscheurt, ook zou de snoei volgens strenge regels kunnen worden uitgevoerd, waardoor deze aan ongeoefend personeel gemakkelijk te leren
zou zijn.
Één onzer bezwaren tegen deze methode is, dat het opkweken bij deze
behandeling te lang duurt en daardoor de opbrengst te lang op zich zal
laten wachten.
Dat men tegenwoordig bij de struik prijs stelt op een stammetje
met het oog op de bewerking van de ondergrond, werd reeds vermeld,
bij het beschrijven der eisen aan een te planten vruchtboom t e
stellen.
3. De l e i b o m e n
Deze worden hoofdzakelijk behandeld bij de bespreking van de verschillende vormen waarin leibomen voorkomen. Alleen wordt hier nog-
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maals gewaarschuwd tegen de fout reeds m e t het aanleggen v a n een
tweede étage te beginnen vóór de eerste voldoende is uitgegroeid. Nog
meer dan bij de opkweek van de pyramidale kroon wreekt zich deze fout
bij de opkweek v a n pyramide, palmette en andere leivormen.
e. Het planten
i. U i t z e t t e n
De eenvoudigste methode is om met het uitzetten te beginnen aan de
langste zijde van het perceel. Is de plantafstand 10 m dan blijft men 5 m
van dè k a n t en zet paaltjes op 10 m onderlinge afstand langs deze zijde.
Is het perceel niet al te scheef dan zet men een tweede rij uit, die dwars
op de eerste staat. Bij voorkeur die kant, welke langs de weg ligt. Men kan
dan de plaatsen van al de andere bomen gemakkelijk bepalen als men
maar langs de stokken kijkt die langs de beide zijden in de grond zijn
geplaatst.
Kunnen de rijen loodrecht op elkaar staan dan kan men gebruik
maken van een driehoeksspiegel. Men behoeft dan slechts één rij uit
te zetten en plaatst de andere hier loodrecht op, door middel van het
genoemde instrument. Wil men de plaats der bomen snel en zuiver
bepalen, dan is het toch aan te bevelen, om voortdurend voor controle
langs de rijen te kijken.
2. De p l a n t a f s t a n d e n
Het is van veel belang om ruim genoeg te planten. Plant men dicht
dan kan de zon de onderste takken niet meer of niet voldoende beschijnen,
deze gaan kwijnen en dragen in ieder geval geen vrucht. Ook zullen meer
schimmelziekten optreden, vooral schurft. Men kan met de sproeimachine lastig werken en moet de spuitdop te dicht bij het blad houden.
Men heeft geen ruimte om te oogsten, de ladders en kisten neer t e zetten
of het fruit uit de aanplant te vervoeren. Tussen de rijen moet er dus
voldoende ruimte zijn; op de rij k a n men wel wat dicht planten, wat bij
sommige plantsystemen dan ook gewenst wordt. Men kieze de afstand
tussen en op de rijen in verband met de variëteiten en onderstammen,
welke methode men ook toepast.
3. H e t p l a n t e n
Reeds is opgemerkt, dat men verstandig handelt vóór het planten een
diepe grondbewerking toe te passen. Doet men dit niet dan moet men de
bomen zonder meer op het onbewerkte land planten. H e t maken van
diepe plantgaten k a n niet ernstig genoeg worden afgeraden. Vroeger
werd dit veel gedaan en m a a k t e men gaten van 1X 1 X 1 m. Onder in
de gaten deed men takkebossen of stenen, dan fijne grond, vermengd
met veel stalmest en daarboven werden de bomen geplant.
De nadelen zijn, d a t :
het grondwater naar het plantgat zal toestromen, waardoor de boom
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altijd te nat zal staan. Dit is te voorkomen door onder de bomen eert
rij draineerbuizen te leggen.
de grond onder de geschetste omstandigheden sterk zal zakken
de boom dan later te diep staat, waardoor hij slecht zal groeien;
de boom zich de eerste jaren heel goed en snel zal ontwikkelen. De
wortels daarna echter tegen de harde, onbewerkte grond stoten en
de boom enkele jaren stilstaat in groei.
Veel beter is het daarom, zoals reeds is gezegd, de boom gewoon op de
onbewerkte grond t e planten, waardoor hij wel in de eerste jaren weinig
zal groeien, maar zich toch regelmatig kan ontwikkelen.
Men plant niet spoedig te hoog. Men moet er op rekenen, dat de boom
na het planten nogal zal zakken, waarom men hem dus iets hoger moet
planten dan hij in de kwekerij heeft gestaan. Beter iets t e hoog dan t e
diep geplant!
Men m a a k t dus een ondiep plantgat, zet daarin de boom en vult vervolgens het gat a a n m e t fijne grond zonder de boom t e veel op en neer
t e halen. Bij die beweging kunnen de wortels kneuzen, maar men moet
toch zorgen, dat de wortels goed met de grond in aanraking komen.
Tenslotte wordt de grond met de voet flink aangedrukt. Men doet goed
de grond in de omgeving v a n de boom af te dekken met ruige mest, w a t
het uitdrogen tegengaat. Desnoods kan men op de ruige mest nog weer
een zeer dun laagje grond aanbrengen.
Na het planten is het aan te bevelen de bomen met een paal vast te
zetten, omdat ze anders bij elke wind heen en weer schudden en d e
wortels daardoor niet kunnen groeien. In het bijzonder bij bepaalde
onderstamtypen, waarvan I X en IV de beruchtste zijn, moet men de
bomen zeer stevig aan een paal vastzetten. H e t verdient in het algemeen
aanbeveling deze paal aan de windkant (Z.W.-zijde) te plaatsen. Zet men
de paal aan de andere kant, dan slaat de boom bij wind tegen de paal
en wordt beschadigd.
Tegen hazen- en konijnenvreterij moet een of andere bescherming
worden aangebracht. Het beste en feitelijk enig afdoende middel is
het gehele terrein t e omgeven door gaas. Dit gaas moet d a n ongeveer
tot i m boven de grond uitsteken, terwijl de onderzijde voldoende diep
in de bodem moet worden aangebracht.
Andere middelen zijn het insmeren van de bomen met een of ander
middel, zoals „dierlijke olie", Stankia, Trepar, afgewerkte machineolie,
onverdunde Cal. pap plus bloem van zwavel, enz., enz. Al deze middelen
zijn min of meer gevaarlijk; het ene erger dan het andere en kunnen
ernstige stamverbranding ten gevolge hebben. Bovendien helpen ze
geen v a n alle afdoende evenmin als menie, krantenpapier, het steken van
snoeihout rondom de bomen, enz. Wel heeft men zeer goede resultaten
verkregen met het insmeren van de stammetjes met een dikke laag
flintkote. Men moet twee keer insmeren en heeft d a n i kg Flintkote nodig
voor 6 à 7 struiken of n à 12 hoogstammen. Men mag ook de gehele
boom insmeren; deze loopt toch normaal uit.
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4. D e p l a n t t i j d
Het is een oud gezegde, dat de bomen, die in het najaar geplant worden,
groeien moeten, terwijl als het planten in het voorjaar plaats vindt de
bomen groeien kunnen. Wij nemen dat standpunt ook in, omdat de bomen
dan van elke dag in het voorjaar, die het groeien bevordert, profiteren
kunnen. Allerlei omstandigheden kunnen het planten' in het voorjaar
belemmeren, waardoor er kans bestaat, dat wij het te lang moeten uitstellen. Treedt er dan bijv. in April een langdurige droogte op en hebben
zich nog geen wortels gevormd, dan groeien de bomen slecht aan en
blijven het gehele jaar door kwijnen. Het is regel abrikozen en perziken
in het voorjaar te planten. Soms vindt men in leerboeken aangegeven,
dat men ook op n a t t e gronden met het planten tot het voorjaar moet
wachten. Daar n a t t e gronden ongeschikt zijn voor de teelt v a n fruit
doen we beter op deze gronden in het geheel niet te planten.
Vóór het planten worden gekneusde wortels verwijderd of bijgesneden.
5. H e t i n s n o e i e n bij h e t p l a n t e n
Men k a n hetzelfde jaar van planten snoeien of het jaar er na. Steenfruit
slaat bij goede planting uitstekend aan en hierbij is het dus geen bezwaar
om direct te snoeien. Bovendien gaan de knoppen van steenfruit na een
jaar als regel dood, zodat de kans bestaat, dat de knoppen waarop we
hebben gesnoeid, dan niet meer uitlopen. We krijgen wel schot, maar niet
op de plaats waar we het graag zouden zien.
Plant men pitvruchten vroeg, met jong plantmateriaal en op geschikte
grond, zodat goed schot mag worden verwacht, dan kan men kort na het
planten snoeien. Bij niet insnoeien ontstaan de takken te ver van de
plaats waar wij ze wensen en moet dus in de herfst teruggesnoeid worden
op tweejarig hout. Plant men laat en/of op zware grond dan doet men
beter het jaar na het planten te snoeien, omdat zich op de gewenste
plaatsen dan te zwakke loten ontwikkelen en terugsnoeien nu moeilijker
wordt. Bovendien krijgen we dan te weinig bladeren en dat vermindert
de assimilatie, waardoor de wortelgroei ongunstig beïnvloed wordt. Wel
doet men goed in dit geval alle overbodige takken te verwijderen en de
twijgen iets in te nemen. Daardoor lopen de onderogen beter uit.
f. De beschutting
Dat een goede beschutting van boomgaarden van veel belang is, moge
blijken uit onderstaande cijfers, die ontleend zijn aan „De Tuinderij"
van 16 September 1935. In September van dat jaar was er veel storm
geweest De oogstschade bedroeg voor onbeschutte boomgaarden
50—70 % , voor beschutte boomgaarden 10—20 % .
Uit deze cijfers blijkt toch wel, dat de kosten, besteed aan het aanbrengen van een goede beschutting, en het grondverlies dat daardoor
ontstaat, in het niet zinken bij de voordelen door een goede beschutting
verkregen.
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Men kent twee vormen v a n beschutting, n.1. dode en levende. Onder
dode beschutting verstaat men meestal muren en schuttingen, maar
deze zijn in de practijk veel te duur en bovendien niet hoog genoeg
Er is echter nog een andere vorm van dode beschutting en d a t is die
met dennenslieten. Deze wordt o.a. toegepast op het Centraal Bemestingsproefveld „De Lange Ossekampen" te Wageningen. Hierbij worden
dennensheten v a n 5 m lang rechtop in de grond gestoken met 10 cm
tussenruimte, dus 6 à 7 per strekkende meter. Ze moeten stevig worden
bevestigd met draad en dwarsleggers aan flinke T- of hoekijzers, die op
4 m van elkaar zijn geplaatst. Dit windschut werkt uitstekend.

Foto 24.

Ken beschutting m e t levend materiaal (Italiaanse populieren m e t els).
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I Y andb., V. en Voedselv.)

De voordelen van een beschutting zijn:
dat de jonge bomen minder last van de koude wind hebben en daardoor
beter groeien;
dat de bladeren en bloemen minder beschadigd worden;
dat de ontwikkeling der takken regelmatiger geschiedt;'
dat er minder vruchtval optreedt;
dat de vrucht zich beter en mooier ontwikkelt.
De nadelen zijn:
De invloed van de schaduw op de bomenrij die er vlak bij staat.
Er wordt meer voedsel aan de vruchtbomen onttrokken.
Bij stralingsnachtvorsten bestaat er eerder kans op het bevriezen
der bloemen.
Enkele ziekten kunnen van de beschutting op de vruchtbomen
overgaan. Els bijv. is zeer gevoelig voor loodglans en herbergt vaak
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een zeer groot aantal elzenhaantjes die ook wel aan het blad van vruchtbomen kunnen vreten.
Bij een beschutting met dood materiaal vallen verschillende dezer
nadelen weg, maar het is vaak duurder van aanschaf.
Men doet steeds goed een beschutting aan te brengen rondom de
boomgaard. Is het perceel groter dan i ha en de wind sterk, zoals langs
de kust het geval is, dan is het zelfs goed om ook nog een windscherm
midden door de boomgaard te leggen.
Men kent in hoofdzaak twee groepen van levende beschutting:
i. door middel van vruchtbomen. De meest gebruikte hiervoor is wel de
Winterjan, maar ook de Nouveau Poiteau leent zich uitstekend voor
dit doel; van de appels zou men bijv. Bramley's Seedling kunnen
nemen. Vroeger werden ook wel hazelnoten als windschut geplant.
2. door middel van andere bomen, waarvan de bekendste is een haag
v a n populieren met elzen. De elzen blijven het laagst. Ze roven
heel weinig uit de bodem, omdat ze door middel van lagere organismen
(Actinomyceten) in staat zijn de stikstof uit de lucht te binden. De
. populier groeit hoog. Andere bomen die in aanmerking komen als
windschut zijn wilg (vooral Salix alba, schiet-wilg), haagbeuk,
meidoorn en esdoorn.
I n sommige streken geeft men aan de meidoorn de voorkeur boven de
els bij een gecombineerde beplanting met populieren, terwijl deze plant
ook gewaardeerd wordt als het de bedoeling is de boomgaard te beveiligen
tegen roverij. Men moet bij het gebruik er dan echter wel a a n denken,
dat men de ziektenbestrijding, vooral de bestrijding tegen insecten, ook
toepast op de haag.
Wij vinden in de tuinbouwgids 1944 de volgende tabel, zie blz. 658.
g. De maatregelen ter bevordering van de vruchtbaarheid
1. H e t b e v o r d e r e n d e r a s s i m i l a t i e
Uit hetgeen in hoofdstuk I naar voren is gebracht, is gebleken, dat de
vruchtbaarheid k a n worden gestimuleerd door de assimilatie t e bevorderen en dit geschiedt door:
I e . een doelmatige bemesting van de grond. Hierbij blijkt dat een
goede bemesting met stikstof het ontstaan van veel en groot blad
bevordert, terwijl groot blad meer, ook naar verhouding meer, assimileert
dan een klein blad. Kalium bevordert de afvoer der assimilaten, hetgeen
de assimilatie stimuleert, zodat ook een kalibemesting de vruchtbaarheid
sterk bevordert. Men vergeté vooral niet dat naast deze voedingsstoffen
ook andere nodig zijn en het ontbreken van slechts één, de totale groei
beïnvloed. Men denke aan de wetten van Liebig en Mitscherlich.
2 e . Een doelmatige plantafstand en snoei. Dit bevordert een goede
belichting van de bladeren zonder welke assimilatie niet mogelijk is'
Sprenger, Fruitteelt.
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3 e . Een juist uitgevoerde ziektebestrijding.
Wordt het blad door
insecten of schimmels beschadigd, zodat het niet meer behoorlijk kan
functionneren, dan zal de assimilatie niet groot zijn.
2. S t r e m m i n g e n b e v o r d e r i n g v a n d e s a p s t r o o m
Men k a n de vruchtbaarheid bevorderen door de takken op een juiste
wijze te laten vergaffelen en vooral bij jonge bomen door de takken
te buigen. De assimilatie en hormonale producten zullen dan niet zo
gemakkelijk kunnen worden afgevoerd, waardoor de vruchtbaarheid snel
zal intreden.
Dit uitbuigen v a n jonge struiken zal vooral bij steilgroeiende variëteiten voldoen. De belichting binnen in de boom wordt veel beter en
men behoeft minder te snoeien. Ook al door het minder snoeien wordt
de vruchtbaarheid bevorderd.
Voorts staat ons ten dienste het middel van het ringen der vruchtbomen of het aanleggen v a n een vruchtbaarheidsgordel.
Bij het echte ringen wordt een bastreep van ongeveer i cm breedte
rondom de stam of tak weggenomen. Is de groei van de boom goed
(alleen bij goed groeiende bomen past men dit toe) en de ring niet te
breed, dan vergroeit de wond, gedeeltelijk nog in hetzelfde jaar. Ons lijkt
deze methode 'niet erg aan te bevelen; immers neemt men de ring te
smal, dan is het effect op de vruchtbaarheid t e gering; neemt men de ring
te breed, dan gaat de boom dood. Daarom gaan vele fruitkwekers er toe
over twee ringen, elk half rondom de boom te snijden en boven elkaar.
Het gevaar, dat de boom doodgaat is dan veel kleiner. In elk geval moet
het ringen worden toegepast in Mei waardoor de meeste kans bestaat dat
de wonden snel overgroeien. Indien men de bomen ringt moet men
tevens het dunnen der vruchten toepassen.
Beter lijkt ons het toepassen v a n een „vruchtbaarheidsgordel". Hierbij
wordt ijzerdraad strak om de schors van de boom gelegd. Om te voorkomen, dat de draad „in de b a s t " groeit, wordt gebruik gemaakt van een
zinken plaatje tussen de ijzerdraad en bast, welk zinken plaatje voorzien
is van inkervingen langs de randen. Door de gordel wordt het uitgroeien
van de bast ter plaatse geremd en de assimilaten hopen zich min of meer
boven de ingesnoeide bast op, waardoor de boom vruchtbaarder wordt.
Men neme echter een draad die stevig genoeg is, want de kracht, die zich
bij de diktegroei ontwikkelt, is zeer groot. De vruchtbaarheidsgordel
wordt verwijderd en eventueel verlegd indien de insnoering te groot
wordt.
•
Ook de stremsnede, die vooral vroeger bij de behandeling van de
leibomen veel werd toegepast en die bestaat uit het aanbrengen v a n een
halve maanvormige, horizontale snede door de bast tot op het hout vlak
onder een oog, is een middel ter bevordering van de vruchtbaarheid welke
dan zeer partieel optreedt.
Tot de middelen, ter bevordering van de vruchtbaarheid, wordt ook
gerekend het afsteken van de wortels van een boom. Dit afsteken v a n
de wortels is echter zo'n krasse maatregel, dat wij ze niet aanbevelen,
42*
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doch liever aanraden zijn toevlucht te nemen tot een vruchtbaarheidsgordel.
H e t inslaan van spijkers in de stam of het hakken met een bijl in de
stam iseen uiterst ruwe, dus zeer af te keuren vervanging van het ringen
van de vruchtbomen.
Als een heel bijzondere maatregel ter bevordering van de vruchtbaarheid wordt wel de korte of vruchthoutsnoei, ook wel beredeneerde snoei
aanbevolen. In hoeverre deze k a n worden aangewend als een maatregel
ter bevordering van de vruchtbaarheid, moge enigszins uit het onderstaande blijken. Op de Proeftuin van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (Nederlandse Pomologische Vereniging) te Utrecht (Vleuten) wordt reeds jarenlang een snoeiproef genomen met een aantal perenvariëteiten.
i. sommige bomen ontvingen de gewone „lange" snoei;
2. andere bomen werden in de winter kort gesnoeid op de wijze v a n de
beredeneerde snoei. De gesteltakken van deze bomen mochten zich
dus niet vertakken en de scheuten die zich hierop ontwikkelden
werden op enkele ogen teruggesnoeid ;
3. weer andere bomen werden behandeld met de korte snoei als 2, doch
bovendien werd hierop zomersnoei toegepast.
Per opzet 4 bomen. Eerste opbrengst in 1922. In de tabel worden
genoemd de totaal opbrengst, sedert het begin van de proef en tussen
haakjes de opbrengsten per 4 bomen in 1946.
De verkregen cijfers zijn:
TABEL

XXI

-, s, Fav.
.-. 1!_Williams
l_ de.Vienne'
...
de 1! ,Emile
IClapp
,
Tr.
_ Pr.Trévoux
, „I d Heyst
Duchesse
l
\
!
Langesnoei \ 5847 (514) 6595(1039) 323.7(134) !; 45n (375) 3655(407)
Korte snoei j 2340(82) 13483(582) 45n (75o) 2989(97)
4109(447)
Zomersnoei
1094(20) 13587(297) 2633(447)
3079(216) 2219(142)
Alhoewel deze cijfers geen zekerheid geven, daar de opzet van de proef
te klein was, is er toch min of meer de conclusie uit te trekken dat de
zomersnoei bij Clapp's Favorite, Williams Duchess en Précoce de Trévoux
slecht tot zeer slecht heeft voldaan, doch dat de Emile d'Heyst iets, en
de Triumphe de Vienne véél meer heeft gedragen bij de korte snoei
dan bij de lange snoei.
Voor de Triumphe de Vienne schijnt de korte snoei dus zeker een
middel tot bevordering van de vruchtbaarheid. Behalve bij de Triumphe
de Vienne zijn er waarschijnlijk meer peren doch ook appelvariëteiten
die gunstig reageren op het kort insnoeien voor het z.g. vruchthout.
Een verklaring hiervoor is t h a n s nog niet te geven. Men hoede zich er
voor om dit resultaat te generaliseren.
3. De S n o e i
Het snoeien bevordert altijd de vegetatieve groei. Het is echter de
vraag of het de generatieve ontwikkeling zal stimuleren. Duidelijker
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uitgedrukt, snoei veroorzaakt groei maar zelden vruchtbaarheid. De
indirecte invloed v a n het snoeien op de vruchtbaarheid kan echter
groot zijn.
Als dit zo is, waarom snoeien we dan? Het antwoord hierop is gemakkelijk te geven. Bij niet snoeien zou de boom wel veel vruchten geven,
maar kleine. Ook wordt de boom te dicht, zodat het licht niet voldoende
in de boom kan toetreden. We krijgen dus alleen vruchten aan de buitenk a n t van de boom (dragend oppervlak, niet dragende inhoud). Verder
is de ziektebestrijding niet zo grmakkelijk door te voeren en tenslotte
zal de boom bij niét snoeien eerder versleten zijn.
Bij de snoei moeten wij letten op de aard, plaatsing en grootte vart
de knoppen. W a t uit de knop groeit hangt af v a n :
de inwendige bouw van de k n o p : een bladknop groeit uit tot eert
scheut, een bloemknop kan alleen bloem geven, een gemengde knop
geeft bloem en blad beide. Echte bloemknoppen komen alleen bij
steenvruchten voor; pitvruchten hebben gemengde knoppen;
de plaats van de knop op de twijg; hoe dichter bij de top, des te
sterker schot;
de grootte van de bladknop, deze is verschillend over de lengte v a n
het lot;
de richting van de twijg (op de bocht ontstaat sterk schot).
We onderscheiden de volgende soorten snoei:
Vormsnoei; onderhoudssnoei ; verjongingssnoei.
I e . Vormsnoei
Deze wordt toegepast bij jonge bomen. Bij de vormsnoei van steen- en
pitvruchtbomen passen we de z.g. regels van Koopmann toe: de schotlengte is het grootst bij het insnoeien op ^ (d.w.z. ^ wegsnoeien) het
kleinst bij niet insnoeien.
De totale verlenging is het grootst bij niet insnoeien en ongeveer even
groot bij insnoeien op f.
De verdikking is het grootst bij insnoeien op f. Het zou van belang
zijn de proeven v a n Koopmann te herhalen en dan bij verschillende
soorten en variëteiten en op een wijze dat wiskundige zekerheid k a n
worden verkregen. Generaliseren is ook hier uit den boze.
De vormsnoei van pit- en steenvruchtigen is reeds onder het hoofd:
„Opkweken der jonge bomen" (pag. 650) behandeld.
De vormsnoei van bessen is zeer eenvoudig en bij alle bessen ongeveer
gelijk. Door terugsnoei in het eerste en tweede jaar kweekt men een
vertakte struik.
2 e . Onderhoudssnoei
Het doel van de onderhoudssnoei van pit- en steenvruchten is de boom
in productie te houden van goed fruit. Bij de echte uitdunningssnoei
verwijdert men:
takken, die dood zijn, of zeer ernstig door ziekte (kanker) zijn aangetast;
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takken die elkaar schuren of dwars door de kroon groeien;
takken die te veel zijn, dus een te dichte kroon veroorzaken en het
meeste waterlot.
De onderhoudssnoei van bessen loopt wat uiteen.
De zwarte bes geeft de meeste en mooiste vruchten op langloten.
Ook op kortloten draagt hij wat, maar dit is v a n minder betekenis.
De snoei moet er dus op gericht zijn om langloten te krijgen. De groei
v a n de takken laat vrij spoedig na. Takken van 4-75 jaar geven soms
al te weinig schot en moet men deze dus verjongen, hetzij door op een
lager geplaatst schot, of op een grondscheut terug te snoeien. De grondscheuten, welke men niet gebruiken kan, neemt men weg. Daar men bij
oude struiken ongeveer ^ van het aantal takken wegsnoeit, heeft men
dus na ongeveer 5 jaar weer een nieuwe struik.
De rode en de witte bes. Deze dragen het meest op kortloten, doch ook
wel op langloten, vooral aan de top van de scheuten. We onderscheiden
hier twee snoeimethoden n.1. de lange en korte snoei.
De korte snoei werd vroeger veel toegepast. Hier "worden de verlengenissen jaarlijks teruggesnoeid al naar sterkte op 2—10 ogen; de zwakste
worden het langst gelaten; de zware twijgen geheel of met de kroonsnede
teruggenomen en de dunne zijtwijgen op enkele cm ingesneden. Men
tracht dus zoveel mogelijk de vorming van kortloten te bevorderen.
De lange snoei : Hierbij wordt enigszins gesnoeid als bij de zwarte bes,
dus uitgedund en verjongd; daar echter de takken van de rode bes langer
mee kunnen, behoeft lang niet zoveel verjongd te worden. H e t oudere
hout wordt meer gespaard, daar hierop juist de kortloten komen die de
bessen voortbrengen.
Over het algemeen kan voor kleigrond de lange snoei worden aanbevolen. De struik is eerder in productie dan bij de korte snoei en het
snoeien kost minder arbeid. Voorts is men in staat de struik geregeld te
verjongen, waardoor bij flinke bemesting de grootte van de bessen niet
behoeft af te nemen.
De korte snoei geeft in bijzondere gevallen ook voordelen. In de eerste
plaats verdient ze wel aanbeveling op zandgronden, daar op die gronden
bij de lange snoei de groei te vlug nalaat en geen grote bessen meer
worden verkregen. Past men hier de lange snoei toe, dan moet spoediger
tot het verwijderen der takken worden overgegaan. Ook k a n men de
korte snoei aanbevelen voor die variëteiten die moeilijk een goede struik
vormen zoals Fay's Prolific.
Een middenweg tussen de lange en de korte snoei: voor sommige
variëteiten wat meer uitgewerkt naar de lange, voor anderen meer naar
de korte kant, zal dus de beste oplossing zijn.
De kruisbes draagt zowel op langloten als op kortloten en geeft dus
gemakkelijk vrucht. Hoofdzaak bij de snoei is de struik open te houden,
. opdat men er goed bij kan met plukken. Het voornaamste is dus het
wegsnoeien van grondscheuten en takken die te veel hangen en het
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uitdunnen. Het toepassen van zomersnoei eer de stekels hard zijn geworden verdient aanbeveling.
Bij de snoei van bessen en andere vruchtbomen spreekt men wel v a n
dragen op het oude en op het jonge hout. Deze termen zijn niet geheel
juist, want een boom geeft bloem uit knoppen, en knoppen zitten altijd
op éénjarig hout, tenzij ze latent zijn. Daar dit éénjarig hout soms echter
zeer kort is, zitten de bloemen en dus ook de vruchten ogenschijnlijk op
het oude hout. Beter kan men inplaats van dragen op het oude hout
spreken van dragen op kortloten en in plaats van dragen op het jonge
hout spreken van dragen op langloten.
3e.
Verjongingssnoei
Op oudere leeftijd komen veel bomen in een stadium, dat het nodig is,
sterker te gaan snoeien om een verjonging en daardoor beter fruit t e
krijgen. Bij de bessen is dit alreeds besproken. Bij appels en peren zal dit
waarschijnlijk gewenst zijn als het schot korter is dan 10—15 cm. Wel
zal bij de ene variëteit het verjongen eerder en meer noodzakelijk zijn
dan bij de andere. Van nature m a a k t een vruchtboom vervangers op de
bochten en snijden wij hierop het afgedragen hout weg (vervangingssnoei
of verjongingssnoei). Wij snijden als het ware meer leven in de boom.
Men moet de bomen ook in de draagjaren snoeien en krijgt daardoor
grotere vruchten. Te grote vruchten k a n echter ook een nadeel zijn.
In Duitse werkjes over fruitteelt en snoei wordt als regel een bijzondere
vorm van verjongingssnoei aanbevolen. Men zaagt daarbij de boom zo af,
alsof men hem wilde omenten. Hij zal dan veel waterlot maken, waarvan
men zoveel houdt als men nodig heeft. Bij sommige peren was dit misschien niet helemaal ongewenst, hoewel een voorzichtige behandeling,
zoals wij hierboven aangaven, waarschijnlijk tot dezelfde resultaten leidt.
Toch wordt in Duitsland die methode ook voor kersen (krieken) wel
aanbevolen. Wij zagen hiervan ook in Nederland op een plaats goede
resultaten.
4. H e t o m e n t e n
Wanneer bepaalde bomen niet meer voldoen en ze zijn nog zo jong
dat het jammer is ze te rooien, dan k a n men ze omenten.
De redenen, dat „bepaalde bomen niet meer voldoen" zijn:
de variëteit is minderwaardig en brengt derhalve geen goede prijs op;
de boomgaard bevat te veel variëteiten;
de variëteit is onvruchtbaar;
de variëteit doet het op de grond, waarop ze is geplant, slecht.
de variëteit lijdt te veel onder ziekten zoals kanker, meeldauw, enz.;
de variëteit groeit uit zichzelf moeilijk uit tot een g«ede flinke boom.
Men doet dan goed ze op een andere variëteit om te enten met een
geschikt takgestel;
tenslotte kan men omenten met het doel een kleinere boom te verkrijgen als te dicht geplant is en
om de bestuiving, die in de boomgaard niet goed kan plaats vinden,
te verbeteren.
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In het omenten bezit de fruitkweker dus een middel om zich snel aan
te passen aan de nieuwere inzichten in de fruitteelt. Het omenten mag
echter niet te veel tijd kosten, in die zin, dat de vruchtbaarheid vele
jaren achterwege blijft. Dit is echter ook in het geheel niet nodig. Bij een
goede wijze van omenten kan de boom de derde zomer reeds weer een
behoorlijk gewas fruit dragen.
Wil dit echter het geval zijn, dan moet men de takken vrij lang enten
en dus enten op hout, dat dunner is dan een pols. Er komen dan 60—150
enten per boom.
Bij het afzagen moet men letten op de enthoek, dat is de hoek, die de
denkbeeldige lijnen met elkaar maken, die de uiteinden v a n de afgezaagde takken verbinden. De enthoek moet groot zijn; dit is het geval,
als de onderste takken vrij lang worden gelaten en de top vrij ver is
ingenomen. Doet men dit niet, dan zullen zich de enten in de top van de
boom snel ontwikkelen en de enten op de onderste takken zullen onvoldoende meegroeien.
De beste methode v a n omenten is het driehoeksenten. De gemaakte
wond is dan het kleinst en vergroeit prachtig. Deze methode vereist
echter veel oefening. Vandaar dat veelal gebruik wordt gemaakt v a n
het kroonenten, hetgeen voor dit doel ook een heel goede methode is.
Er wordt wel geklaagd, d a t bij het kroonenten de enten gemakkelijk
uitbreken als er een vogel op gaat zitten en als de ent zeer hard groeit of
in de tweede zomer bij een harde wind. Om dit te voorkomen doet men
goed de ent met een spijkertje vast te slaan. In dat geval behoeft men
geen raffia te gebruiken.
In de practijk wordt dikwijls gebruik gemaakt van nog een andere
methode: het spieetenten. Deze methode is minder goed dan de vorige,
omdat een zeer grote wond wordt gemaakt, die moeilijk geneest. Onderhoudt men gedurende 3 jaren de wond zeer goed en smeert men ze telkens
weer aan, dan kan ook bij het spieetenten een zeer behoorlijke overgroeiing worden verkregen. De latere zorg voor de enten is dikwijls
t e gering en een grote wond zal dan gemakkelijk inwateren. Kanker is
hier niet zelden het gevolg van bij appels, en het gommen bij steenvruchten. Dit gevaar kan men enigszins verminderen door de t a k aan
de bovenkant schuin toe te snijden.
Zet men zeer veel enten op een boom, b.v. 300 op de dunne takken en
ook aan de zijkanten v a n de takken, zo maar onder de schors gestoken,
dan spreekt men van stekelvarkenenten. Deze enten zullen minder fors
groeien en derhalve eerder vruchtbaar zijn.
Tengevolge van het wegnemen v a n veel takken vóór men tot omenten
overgaat, zal de*boom als regel veel waterlot vormen. Men moet dit
waterlot vlak bij de ent, reeds des zomers, uitbreken, omdat anders de
ent niet flink kan uitgroeien. Men moet dan echter niet al het waterlot
verwijderen. Doet men dat toch (of vormt de boom van zichzelf weinig'
waterlot) dan heeft de boom vaak v a n zonnebrand te lijden, wat men
kan constateren doordat de bast over grote gedeelten v a n de hoofdgesteltakken of soms zelfs van de s t a m loslaat. Dit kan men dus voor-
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komen, door de eerste zomer (en winter) niet alle waterlot weg te snijden;
bovendien doet men goed de bomen te bespuiten met kalk of ze in te
smeren met een mengsel van koemest, klei en kalk, zodat de zonnestralen
worden teruggekaatst en de dikke kale t a k k e n niet t e w a r m worden.
Men k a n omenten in het voorjaar; meestal wordt begonnen in de
maand April zolang als men goed enthout heeft, dat nog volkomen in
rust is. E n t men eind Mei, begin J u n i , met goed enthout, dan verkrijgt
men ook nog uitstekende resultaten. De wonden vergroeien dan verbazend snel. Men k a n ook omenten in de herfst (September, October),
doch dit wordt weinig toegepast. E n t men in de winter, dan bestaat er
veel kans, dat de enten verdrogen.
Volledigheidshalve merken wij op, dat men bij omenten v a n steenvruchten kans heeft op loodglans, waarom men de steenvruchten wel in
Juli of Augustus afent en de wonden dan goed afdekt.
5. H e t d u n n e n d e r v r u c h t e n
Dunnen is het verwijderen van vruchten, die de boom overbelasten.
De meest in het oog lopende voordelen v a n het dunnen zijn:
vergroting van het percentage vruchten in de hoogste kwaliteitsklassen;
verlaging van het aantal afwijkende exemplaren;
bevordering van een regelmatige dracht en
voorkomen van uitputting v a n de boom;
verlaging v a n oogst- en sorteerkosten;
verhoging van de kleur der vruchten;
voorkomen v a n takbreuk en
vermindering v a n de arbeid, nodig voor het s t u t t e n v a n de boom;
verlaging van het procent afgevallen vruchten.
Enkele opmerkingen over elk van deze p u n t e n volgen hieronder:
Invloed van het dunnen op de kwaliteit van de vruchten. Het duidelijkst
wordt dit ieder jaar gedemonstreerd bij de pruimenvariëteit Reine
Victoria, die zonder dunnen een slecht product levert, doch gedund een
pruim v a n behoorlijke grootte en goede smaak geeft. Ook bij appels en
peren is het dunnen veelal noodzakelijk, vooral bij de nieuwe variëteiten
zoals: J o n a t h a n , Cox's Orange Pippin en anderen. Door de verbetering
van de kwaliteit wordt natuurlijk ook de marktwaarde groter. Zo werd
voor een goede Goudreinette voor de oorlog (mits niet te vroeg aangevoerd) nog dikwijls 25 et. per kg of meer betaald terwijl de mindere
kwaliteit vaak niet meer dan 6 à 7 hoogstens 10 ct. per kg opbracht. Het
spreekt vanzelf, dat het voordeliger is 1 kg Goudreinette van 25 et. dan
2 kg van 7 à 8 et. te verkopen.
Verlaging van het aantal afwijkende exemplaren. Het spreekt vanzelf
dat men bij het dunnen de slechtste exemplaren verwijdert. I n verband
hiermede k a n in sommige gevallen het dunnen zelfs een maatregel v a n
ziektebestrijding zijn, in het bijzonder tegen de appelzaagwesp. Plukt
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men vroeg de aangetaste vruchtjes af, dan kunnen de rupsjes niet nog
een tweede vrucht aanvreten. Bovendien is na het dunnen de ziektebestrijding beter uit t e voeren; als de vruchten in groepjes hangen,
dringen de sproeimiddelen niet overal door.
Bevordering van een regelmatige dracht. Het dunnen van de vruchten
is één v a n de middelen om de beurtjaren tegen t e gaan. L a a t men de
vruchten zitten op behoorlijke afstanden van elkaar, dan kunnen de
kortloten, waarop geen vruchten voorkomen, bloemknop zetten voor
't volgend jaar; vooral als de boom niet te zwaar geladen is. In de literatuur vindt men dan ook wel aangegeven hoeveel bladeren nodig zijn om
een vrucht te voeden. Voor J o n a t h a n zouden dat 20—30 flink ontwikkelde bladeren zijn, bij andere appelvariëteiten veel meer. Juister is
natuurlijk niet het aantal bladeren maar de benodigde bladoppervlakte
aan te geven.
Behoeden voor uitputting van de boom. Vaak ziet men bomen het jaar
na een grote oogst erg slecht in hun blad staan; ze maken geen schot
meer en zien er ziekelijk uit. Dit k a n het gevolg zijn van de te zware
dracht. Bij behoorlijk dunnen behoeft dit verschijnsel niet op t e treden.
Verlaging van de oogst- en sorteerkosten. Vooral bij pruimen maar ook
bij appels is dit van veel belang. In de oogsttijd is het zeer druk, dus ieder
uur werk dat men v a n te voren kan besparen is welkom en bij pruimen
scheelt het inderdaad veel om b.v. 1000 grote in plaats van 2000 kleine
pruimen te moeten oogsten.
Invloed van het dunnen op de kleur van de appelen. Deze invloed is niet
altijd even groot, daar andere factoren als klimaatsinvloeden, tijdstip
van oogsten enz. hierop een veel grotere invloed hebben. Bij J o n a t h a n
is het echter meestal wel duidelijk waar te nemen.
Voorkomen van takbreuk en
Vermindering van de arbeid, nodig voor het s t u t t e n v a n de boom.
Hoewel dit kan voorkomen zal dit toch niet veel betekenen, daar het
gewicht van de gedunde en ongedundeVruchten als regel ongeveer even
groot is.
Verlaging van het percentage gevallen vruchten. Bij een overmaat aan
vruchten wordt een zeker deel afgestoten.
Thans willen wij ons beraden over enkele zaken die met het dunnen
verband houden. Zo vraagt men zich af of het dunnen v a n invloed is op
de totale grootte van de oogst. Deze invloed is niet zo erg groot. Het komt
herhaaldelijk voor dat de gedunde bomen een iets kleinere opbrengst
geven dan ongedunde, maar er zijn ook wel gevallen bekend, dat de
gedunde bomen een hogere kg-opbrengst gaven dan de ongedunde.
Voorts of het dunnen rendabel is? Uit het bovenstaande volgt voldoende, dat het dunnen zeker rendabel is, ook als men rekening houdt
met de kosten van het dunnen, die overigens gedeeltelijk worden goedgemaakt door de verminderde oogst- en sorteerkosten.
Dan moeten wij weten hoe het dunnen moet uitgevoerd worden.
Dit houdt ten nauwste verband met de soort, variëteit, ouderdom en de
dracht v a n de boom.
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De tijd, nodig voor het dunnen van een grote hoogstam appelboom
bepaalden wij zelf op 2\ uur en men kan rekenen op een struik nog
korter.
De kosten van het dunnen komen, wanneer men met alles rekening
houdt, op ongeveer o . 2 | et per kg. Als voorbeeld van berekening k a n
het volgende dienen bij een goed ontwikkelde, goed dragende hoogstam
Goudreinette. Het dunnen eist 2A uur per boom, dit is 4 bomen per dag.
In die tijd verdient een arbeider, laten we zeggen f 8.—. Opbrengst per
boom 500 kg fruit, dit is pçr 4 bomen 2500 kg à f 8.— is 0,4 et per kg.
H e t m a a k t nog v a a k een strijdpunt uit of m e n vroeg of laat moet dunnen. Onder vroeg dunnen verstaat men dan het dunnen vóór de Junival;
laat dunnen gebeurt na de Junival. H e t spreekt vanzelf dat het voordeliger is te dunnen vóór de J u n i v a l ; immers dan verwijdert men zeer
kleine vruchtjes, zodat de boom door de sterke dracht nog niet is uitgeput; doch men moet er dan zeker van zijn, dat dan door het dunnen de
J u n i rui niet meer zal optreden. En dit is meestal het geval, waardoor
het gevaar groot is, dat t e weinig vruchten blijven hangen. Daarom dunt
men in de practijk graag na de Junival. Proefnemingen met dunnen bij
de perenvariëteit Précoce de Trévoux op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen gaven de volgende resultaten: opbrengst per boom vroeggedund (22—26 Mei) 56.8 kg, laat gedund 45.5 kg,
niet gedund 63.4 kg. Bij deze variëteit had men dus succes met vroeg
dunnen. Maar er werd rekening mede gehouden welke vruchten kans op
afvallen hadden. De voordelen van een late dunning zijn over 't algemeen: minder risico en minder tijd nodig voor het dunnen. Wil men
beurtjaren voorkomen dan moet men echter vroeg dunnen, b.v. vóór
half J u n i .
Welke vruchten worden verwijderd?
H e t spreekt vanzelf dat vruchten, die aangetast zijn door één of andere
ziekte of beschadiging (schurft, zaagwesp, wintervlinder, vorstring) bij
voorkeur worden weggenomen.
Ook zal men de kleinste vruchten liever verwijderen dan de grotere.
Voorstanders van het dunnen geven aan om niet meer dan 1 vrucht
per tros te laten zitten.
H e t is van veel belang te weten welke vruchten per tros de meeste
kans van doorgroeien hebben. De ervaring heeft geleerd dat bij appels de
topvrucht meestal doorgroeit en bij peren de tweede vrucht de meeste
kans heeft te blijven zitten, maar dit is verschillend bij diverse variëteiten.
Opmerkelijk is, dat bij de meeste appelvariëteiten o.a. een deel bij
Laxton's Superb en Arlington Pippin de topvruchten een kortere steel
hebben en een verdikking bij de steel, zodat ze een minder mooie vrucht
vormen dan de zijvruchten. Ook de vorm v a n de peren iszeer verschillend
al naar de plaats waar zij zijn gegroeid. Typisch komt dit naar voren bij
Précoce de Trévoux.
W a t de wijze v a n dunnen betreft is gebleken, dat men met de hand
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gauwer k a n dunnen dan met de schaar en wel tot tweemaal zo snel. Men
p a k t de steel van de vrucht vast met duim en wijsvinger en drukt met de
middelvinger de vrucht van de steel.
Behalve het dunnen van vruchten k a n men ook vruchthout dunnen,
met andere woorden de bloemknoppen met de kortloten, waarop ze voorkomen, vóór de bloei wegsnoeien. Dit is wel gepropageerd, omdat
gebleken is, dat de bomen reeds veel kunnen lijden van een overvloedige
bloei. H e t is geen zeldzaamheid, dat de rijkstbloeiende appels later in de
zomer blijken minder vruchten te dragen, dan bomen van dezelfde
variëteit die zeer spaarzaam hadden gebloeid. Toch moet men voorzichtig
zijn met het verklaren van dergelijke verschijnselen, want er kunnen ook
andere oorzaken in 't spel zijn b.v. invloed van de onderstam. Maar zoals
gezegd, daarom wordt wel bloemknopdunning in feite de vruchthoutdunning, gepropageerd en het k a n juist zijn. Anderzijds wordt er op
gewezen dat het risico bij eventuele nachtvorsten veel groter is. Om de
laatste redenen wordt het vr-uchtknopdunnen in ons land nog weinig
toegepast.
Een goede snoei heeft ook reeds in zekere m a t e het effect van dunnen
der vruchten en draagt derhalve in ieder geval bij tot het verminderen
v a n het gevaar voor uitputting van de boom en het temperen v a n de
beurtjaren.
§ 4.

H E T OOGSTEN, H E T SORTEREN E N H E T VERPAKKEN

a. Het oogsten
Het oogsten van de vruchten zet de kroon op het werk van de fruitteler, doch het is niet het gemakkelijkste deel van zijn werkzaamheden.
Allereerst komt de bepaling van het juiste stadium, waarin de vruchten
moeten worden geoogst. Ze moeten plukrijp zijn, doch dat wil in vele
gevallen niet zeggen, eetrijp. Vooral bij het zomerfruit moet men er aan
denken dat, indien dit te rijp wordt geplukt, het fruit de consument
niet meer in goede toestand bereikt. De Perzikrode Zomerappel b.v.
moet onrijp geplukt worden; zou men deze eetrijp plukken dan kwam
ze volkomen melig bij het fruitetend publiek.
Het is daarom heel moeilijk het juiste stadium van plukrijpheid te
bepalen. Voor het zomerfruit gaat men af op het ontwikkelen v a n de
typische kleur en het zachter worden, vooral van peren en pruimen;
en op het afvallen van de vruchten. Objectieve maatstaven daarvoor
bestaan niet. H e t is bekend dat de vruchten de laatste dagen vóór de
pluk nog sterk in grootte en gewicht toenemen, sommigen laten daarom
de vruchten zo lang mogelijk hangen en geven er niet veel acht op, dat
een enkele vrucht afvalt. Anderen plukken juist extra vroeg om een
hoge prijs per kg aan de veiling te krijgen.
Om het afvallen v a n de vruchten van verschillende doch niet alle
variëteiten te voorkomen k a n men overigens de bomen bespuiten met
een sproeistof n.1. naphtaleenazijnzuur ter sterkte van 1 gram per 100
iter water.
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Men zie al hetgeen hierover in hoofdstuk I is gezegd. Men spuit niet
te vroeg, daar de werking van de sproeistof slechts 14 dagen duurt en een
herhaalde bespuiting geen effect heeft en voorts zij men er op bedacht
dat de vruchten, tengevolge v a n de bespuiting, sneller rijpen en er dus
kans bestaat op melig worden en op het barsten van de vruchten.
Wij zeiden dat er geen objectieve maatstaven bestaan voor het
bepalen v a n de plukrijpheid v a n de vruchten en d a t één v a n de normen
die worden aangelegd is het zachter worden, met andere woorden, de
hardheid van de vrucht. In Amerika heeft men hieraan meer aandacht
besteed dan in ons land en getracht te komen tot een objectieve beoordeling v a n de hardheid v a n de vrucht. Men bezigt daar een z.g. penetrometer, waarmede men de stevigheid van het vruchtvlees bepaalt. Aangezien gebleken is, dat de taaiheid van de schil van grote invloed is op
de kracht die men moet uitoefenen, is wel voorgesteld vóór het meten
de schil te verwijderen. Toch is in ons land het gebruik van de penetrometer geen waardevol hulpmiddel inzake het vaststellen v a n de plukrijpheid van de oogst, aangezien hier de indrukbaarheid door te veel
factoren wordt beheerst en bij de individuele appels te sterk wisselt.
Voor het winterfruit ligt de toestand anders. Men weet dat Sterappels
eerder moeten worden geplukt dan Goudreinetten en dat het v a n belang
is, de J o n a t h a n lang te laten hangen, omdat hij dan zijn kleur bijzonder
goed ontwikkelt en toch niet sterk druipt. Maar meestal wordt meer
rekening gehouden met de beschikbare werkkrachten en de t e plukken
hoeveelheid fruit. Daarnaar wordt dan een schema v a n opeenvolging
ontworpen. Dit wil echter niet zeggen, dat de variëteiten dan ook op de
juiste tijdstippen worden geplukt.
Het is gebleken, dat het tijdstip van oogsten van enorme betekenis is
voor de ontwikkeling v a n de smaak en voor de bewaarbaarheid v a n de
vruchten. Wij gaan hier niet dieper op in, omdat dit in hoofdstuk X
uitvoerig wordt behandeld.
Het oogsten zelf moet geschieden met zo doelmatig mogelijk materiaal.
Voor struikvormen, vooral als ze niet te hoog zijn, kan men heel goed een
pluktrap gebruiken, die bestaat uit een korte ladder met een poot. Voor
grotere bomen moet men plukladders gebruiken; het verdient aanbeveling deze dan aan de achterkant te steunen met behulp van twee
kruislings geplaatste schoren (zie foto 25); de ladder k a n dan geheel vrij
staan en behoeft dan niet de minste beschadiging in de boom teweeg
te brengen.
Er bestaan verschillende soorten van plukmanden en plukemmers.
H e t plukken in een plukschort moet worden afgeraden daar de appels
dan veel t e veel kneuzen. Aanbevolen wordt wel het gebruik van een
plukemmer met lozen bodem, die om het lichaam k a n worden gehangen.
Is ze vol, dan m a a k t men de bodem (van zeildoek of jute) los en laat de
appels zachtjes in de kist rollen. H e t schijnt echter dat het plukken met
zo'n zinken geval op de buik erg lastig is en de bewegingen van de
plukker belemmeren. Daarom plukt men in de Betuwe veel liever in een

670

Foto 25. Oogsten van kersen. Radder niet 2 kruiselings geplaatste schoren.
(Foto Afd. Yoorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)

ronde plukmand met hengsel, die van binnen gevoerd is met jute en die
„kanis" wordt genoemd. Deze k a n tijdens het plukken met een haak
aan een t a k worden gehangen. De vruchten moeten hieruit in de kist
worden overgelegd en niet overgeschud; doch dit is geen bezwaar, men
kan dan meteen een eerste sortering toepassen. Wil men b.v. gaan
bewaren, dan kan men alle vruchten, die op enigerleiwijze ziek zijn of
beschadigd, verwijderen en de rest zonder meer in de kisten leggen en
in de bewaarplaats zetten.
b. Het sorteren
Dit moet direct na de oogst geschieden bij het fruit dat onmiddellijk
verkocht wordt en anders na het bewaren (zie hoofdstuk X), en heeft

F o t o 26. Plukken m e t plukemmers.
(Foto Afd. Voorl. v. h. Ministerie v. I^andb., V. en Voedselv.
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Foto 27. Plukmanden.
(Foto Afd. Yoorl. v. h. Ministerie v. I,andb., V. en Voedselv.)
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plaats om het product een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Een kist
gesorteerde appels oogt veel meer dan een kist ongesorteerde vruchten.
Gesorteerde appels brengen daarom ook als regel een hogere prijs op dan
dezelfde hoeveelheid ongesorteerd fruit van eenzelfde kwaliteit.
De wijze waarop moet worden gesorteerd bestudere men uit de voorschriften welke worden verstrekt door het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen, de Nederlandse Fruittelers Organisatie en de Directie van de Tuinbouw.
c. Het verpakken
Het verpakken zet de kroon op het werk van het sorteren. Zonder
sorteren is verpakken niet mogelijk. De voordelen aan het verpakken
verbonden zijn:
voorkomen van schade tijdens het vervoer;
het fruit krijgt een beter aanzien, waardoor vaak een hogere prijs k a n
worden bedongen;
het fust wordt zo economisch mogelijk benut.
Voorkomen van schade tijdens het vervoer
Voor vervoer op korte afstand is het meestal voldoende, dat de kist
of mand aan de binnenkant met golfkarton of wit papier wordt afgedekt
(geen kranten!!) en het fruit netjes is gerangschikt. Moet het fruit
over langere afstanden worden vervoerd, dan stelt men hogere eisen
aan de verpakking. Als eerste eis noemen wij, dat het fruit "vast komt
te liggen in het fust. Dat dit mogelijk is bij een kwetsbaar product als
fruit, blijkt uit het feit, dat men ook eieren over grote afstanden zonder
beschadiging k a n vervoeren. Hoe men het fruit vast in de kist pakt zal
onder worden behandeld.
Het fruit oogt beter
Goed verpakt fruit verkoopt zichzelf, niet alleen door het mooier
aanzien, maar ook omdat het direct het idee geeft van een goede verzorging. Ook, ja vooral buiten de land- en tuinbouw zien we, dat het
publiek veel prijs stelt op goed verpakte waren. Vaak geeft men de voorkeur aan goed verpakte merkartikelen boven de los verpakte waren,
alhoewel de laatste meestal veel goedkoper zijn.
Economisch gebruik van het fust
In fust van een bepaalde inhoud kan men bij een goede verpakking
meer kilo's of stuks verwerken dan wanneer de vruchten los worden
gestort. Het fust wordt dus beter benut en de kosten v a n dit fruit zullen
daarom op het goed verpakte fruit minder drukken dan op het los
gestorte.
i. H e t v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l
I e . De afmetingen van het verpakkingsmateriaal
Vroeger was het een chaos op het gebied van het verpakkingsmateriaal
en ook nu nog ziet men fruit in kisten van allerlei grootte en vorm aan de
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veiling aangevoerd. Gelukkig wordt door het Centraal Bureau voor de
Tuinbouwveilingen, in samenwerking met de N.F.O., thans hard gewerkt
aan het uniform maken v a n de maten van de kist. H e t voordeel v a n een
uniforme grootte van de kist springt in het oog b.v. bij het laden van een
vrachtauto of spoorwagon. Alles past dan beter, ja men kan de vrachtauto op de maten van de kist laten aanmaken.
De enige kist, die nu nog mag worden aangemaakt, is de z.g. Nijmeegse
kist, waarvoor de volgende maten gelden (binnenwerks) lang 54 cm,
breed 34 cm en hoog 28e cm. Dit is de z.g. hele kist. Ook kent men een
halve kist (met pootjes) waarvan 3 halve kisten evenhoog zijn als 2 hele.
De afmetingen van de halve kist zijn dus: lang 54 cm, breed 34 cm,
hoog 14 cm; hoogte van de pootjes 18J cm. Voor zacht fruit heeft men
Ontworpen het z.g. kwart kistje dat 35 cm lang, 34 cm breed en 9 cm
hoog is, terwijl de pootjes 10 cm hoog zijn. De lengte v a n 3 dezer kistjes
is dus gelijk aan die van 2 grote kisten en de hoogte v a n 5 kistjes is gelijk
aan die v a n 2 grote of 3 halve kistjes.
De afmetingen van deze kisten zijn zodanig gekozen, dat vrijwel
alle fruit, voor verpakking bestemd en geschikt, hierin verpakt k a n
worden.
Tot het verpakkingsmateriaal moet ook nog worden gerekend:
Golfkarton dat wordt gebezigd voor afdekking van de zijkanten en
de bodem van het te gebruiken fust. H e t doel is natuurlijk beschadiging
van het fruit te voorkomen. Men gebruikt het golfkarton met de ribben
naar buiten. Tussen twee lagen fruit k a n men een dubbel gebogen stuk
golfkarton aanbrengen, wederom met de ribben naar binnen.
Houtwol moet als verpakkingsmateriaal worden ontraden. Het geeft
het fruit soms een stoffig aanzien en vaak een onaangename geur. Tenslotte is de mogelijkheid van bedrog bij gebruik v a n houtwol groter.
Dekpapier moet een neutrale tint hebben b.v. wit of crème. Met het
gebruik van gekleurd papier moet men zeer voorzichtig zijn, vooral bij
fruit met een paarsrode kleur, zoals de appel Schoner von Nordhausen.
2 e . De meermalige en éénmalige verpakking
Bij het verpakkingsmateriaal onderscheidt men meermalig en éénmalig
verpakkingsmateriaal.
De meermalige verpakking. Het meermalig fust, tot nu toe verreweg
het meest gebruikt, is duur van aanschaf. Immers het moet van stevig
hout vervaardigd worden en in de hoeken met klampen worden versterkt,
welke klampen bij het verpakken moeilijkheden opleveren.
Zelden ziet men de kist versterkt door ijzeren banden.
Het meermalig fust is niet alleen duur van aanschaf, maar ook duur in
gebruik. Immers het moet leeg worden teruggezonden, het eist veel
bergruimte en veel administratie aan de veilingen. Nog een nadeel v a n
meermalig fust is, d a t het door het vele vervoer en gebruik, spoedig
onooglijk en vuil wordt, waardoor het fruit er niet op zijn voordeligst
in uitkomt. Het voldoet daardoor niet meer aan één v a n de meest
essentiële doelen, dus mag dit nadeel wel erg zwaar wegen.
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Waar zoveel nadelen van het meermalig fust kunnen worden opgenoemd, komen we tot de conclusie, dat dit fust alleen geschikt is voor
de mindere kwaliteiten, zoals huishoud- en fabrieksfruit. Daarnaast
verleent het meermalig fust onvervangbare diensten bij het vervoer van
het fruit uit de boomgaard naar de bedrijfsschuur.
De éénmalige verpakking. Het gebruik van hout is voor de éénmalige
verpakking niet noodzakelijk, omdat aan de stevigheid geringere eisen
worden gesteld dan bij de meermalige. Naast hout komt dus b.v. ook
karton in aanmerking. De geringere prijs is natuurlijk een groot voordeel.
De gesloten kartonnen doos is steviger dan die welke open is en van
boven met cellophaan is afgedekt. Natuurlijk is van de laatste doos het
grote voordeel dat het publiek k a n zien wat het koopt. Een contrôleband
met waarborgmerk en/of sluitzegel geeft aan de variëteit, het aantal
stuks of kilo's en de kwaliteit. Desgewenst kan nog de herkomst worden
vermeld. Een dergelijke kartonnen doos is ontworpen door het Centraal
Bureau v. d. Tuinbouwveilingen in samenwerking met de N.F.O., voor
de beste kwaliteit appels. Een kweker ontwierp een klein doosje met
cellophaan deksel voor verpakking van perziken.
De kosten v a n de éénmalige verpakking worden niet afzonderlijk verrekend. De teler levert de éénmalige verpakking „gratis" aan de koper.
De hdgere prijs die hij hoopt voor zijn verpakt product te krijgen moet
ook de kosten van het verpakkingsmateriaal goedmaken. Als regel is dit
ook zeer zeker en vaak ruimschoots het geval.
•
2. D e wijze v a n v e r p a k k i n g
Reeds is opgemerkt, dat alleen goede kwaliteiten fruit zoals elite
kwaliteit en standaard kwaliteit voor verpakking in aanmerking komen.
Huishoudkwaliteit en fabrieksfruit worden wel gesorteerd volgens de
gestelde eisen, doch niet verpakt.
Het rangschikken der vruchten bij de verpakking houdt ten nauwste
verband met de kwaliteit. Vruchten die mooi rond zijn en een gekleurde
neus hebben, zoals Sterappels, Cox's Orange pippin, Blenheim Reinette,
e. a. kunnen met de kelk naar boven verpakt worden, om het fruit op
z'n voordeligst t e laten uitkomen. Om dezelfde reden verpakt men de
meeste vruchten met de gekleurde wang of zijkant naar boven.
De diagonale verpakking is beter dàn de rechte verpakking, omdat de
vruchten bij de eerstgenoemde methode vast komen t e liggen tussen de
openingen van de daarnaast gelegen vruchten. Bij de rechte verpakking
is dit niet het geval. Vooral als de vruchten enige tijd na het verpakken
wat ingedroogd zijn, liggen ze bij de rechte verpakking zoveel te los,
dat vervoersbeschadiging k a n optreden.
Bij de diagonale verpakking komen de vruchten van de volgende rij
steeds boven de openingen van de voorgaande rij te liggen. Er wordt vrij
stevig verpakt, zo, dat ook bij enigszins indrogen de vruchten vast
blijven liggen. Een vereiste is, dat de kantrijen aaneensluiten zo, dat geen
grote openingen overblijven. Immers in dat geval wordt de ruimte niet
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volledig benut en bovendien oogt een dergelijke verpakking minder.
Zeer grote appels verpakt men z.g. 2 bij 2 of 2 bij 3, dat wil zeggen d a t
de eerste rij 2 appels bevat, de tweede rij 2 of de tweede rij 3 al naar de
grootte v a n de vrucht. Kleinere appels worden dan verpakt 3 bij 3 ;
3 bij 4 of 4 bij 4 enz. Een geroutineerd pakker ziet direct aan de te verpakken vruchten, welke combinatie hij gebruiken moet.
I s men niet geheel zeker v a n zijn zaak, dan p a s t men hoeveel vruchten
er in de breedte v a n de t e gebruiken kist naast elkaar kunnen. Passen
er b.v. 5 in, doch geen 6, dan p a k t men 3 bij 3, dus altijd één vrucht per
2 rijen meer dan er naast elkaar kunnen liggen.
Stel nu d a t men 2 bij 3 verpakt. Men begint dan met in elke hoek een
appel t e leggen in het midden v a n de breedte ook één. De volgende rij
bestaat u i t 2 vruchten, welke in de openingen van de 3 onderste appels
passen. Er is veel routine voor nodig vóór men voor iedere vruchtgrootte
vlug de juiste verpakking k a n zien. Vooral t e zorgen d a t men v a s t verpakt
en de kist altijd vol is, eist veel oefening.
Men pakt steeds met de neus van de vrucht naar zich toe. De kist
staat iets schuin omhoog.
Iedere grootte-sortering loopt altijd een 4—8 m m uiteen. Hiermede
houdt men ook rekening bij de verpakking. Men plaatst n.1. de grootste
appels meer in het midden, de kleinste meer aan de kant. De vruchten
komen dan beter uit. Zo is het ook toegestaan de mooist gekleurde appels
meer in het midden van de breedte te leggen.
Bij gebruik van een veilingkist ondervindt men altijd moeilijkheden
met de hoekklampen. Men is dus wel verplicht in deze hoeken een kleinere
appel dan de gebruikte m a a t te plaatsen. Nimmer hier een prop houtwol
plaatsen; de afnemer wenst appels te kopen, geen houtwol. Voor een
éénmalige- verpakking is deze hoekklamp niet nodig en dus de verpakking gemakkelijker.
Zeer hoge appels als b.v. de Present van Engeland, k a n men ook
anders verpakken b.v. de eerste rij met de neus naar links gepakt, de
tweede rij met de neus naar rechts, enz.
Peren worden ook diagonaal verpakt met de gekleurde zijde van de
vrucht naar boven. Evenalsde appels p a k t men met de neus der vruchten
naar zich toe, terwijl men zorg draagt, dat de stelen van de vruchten
niet zichtbaar zijn. Wie ooit een kist peren gepakt gezien heeft met de
stelen naar boven, zal erkennen d a t zo'n kist ontoonbaar is.
Zowel bij appels als bij peren wordt de volgende laag zo verpakt,
dat de vruchten juist in de openingen passen v a n de onderliggende laag.
Bij tere vruchten verdient het aanbeveling een dubbele laag golfkarton
tussen twee lagen te leggen.
Perziken en de, fijnere pruimensoorten worden ieder afzonderlijk
in papierwol of in papieren huisjes verpakt, zodat zevast komen t e liggen.
Men zorgt er voor d a t de grootte en kleur der vruchten goed zichtbaar
blijven.
Bij druiven wordt de papierwol eerst afgedekt m e t vloeipapier. H e t
kistje wordt zo vol gedaan, dat de trossen niet uit elkaar kunnen vallen.
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Druiven moet men tijdens (niet na) het oogsten sorteren en verpakken.
Deze fijne vrucht laat niet toe d a t men ze herhaaldelijk opneemt. In
het bijzonder zou de dauw teveel lijden.
Frambozen en bramen voor verse consumptie verpakt men in kartonnen doosjes v a n een half pond. Acht v a n deze doosjes passen in een
kleine pootjesbak.
Ook kersen k a n men verpakken. Men rangschikt op een valse bodem
de kersen in rijen met de steel naar boven. Daarna wordt het doosje
gevuld zonder rangschikken der vruchten; de deksel (bodem) er op
gedaan en hef geheel omgekeerd.
Hoofdzaak bij de verpakking is de goede sortering en routine. Wanneer
goed gesorteerd is, is verpakken een kleinigheid; is slecht gesorteerd dan
is verpakken een onmogelijkheid.
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